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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 404a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/10/2002
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e Arlen Santiago

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: la Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 2.435

e 2.436/2002 - Requerimentos n os 3.519 a 3.521/2002 -
Requerimentos do Deputado Miguel Martini (2) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Mauri Torres e
Wanderley Ávila - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados João Paulo, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos
Pimenta, Edson Rezende e Marcelo Gonçalves - 2a Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Miguel Martini (2); deferimento - 2 a Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.783/2001; utilização
pelo relator do prazo regimental para emissão do seu parecer -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.886/2001; requerimento
do Deputado Antônio Andrade; rejeição do requerimento;
encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - 3a Parte: Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dirnas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - João
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
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Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - 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.

ia Parte
P Fase (Expediente)

-	Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20- Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Desembargador do TRE-

MG e Presidente da Comissão Apuradora das Eleições de 2002,
encaminhando a relação dos Deputados eleitos para a próxima
legislatura.

Do Sr. Wolney da Cunha Soares, Diretor-Geral do Tribunal de
Alçada do Estado, enviando voto de congratulações - formulado pela
Segunda Câmara Cível dessa Corte, a partir de proposta do
Desembargador Delmival de Almeida Campos - com o Deputado
Antônio Júlio, Presidente desta Casa, por ter sido agraciado com a
Medalha de Mérito Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena.

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°2.435/2002
Altera dispositivo da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

ri-&-1



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O subitem 1.7.1 do item 1 da Tabela A da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte forma:
1.7.1 - permissão de trânsito para produto de origem vegetal -

5,00;".
Art. 20 - O subitem 1.8.1 da Tabela A da Lei n° 6,763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
1.8.1 - produto agrotóxico, por produto -2.000,00;".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Alberto Bejani
Justificação: Como é sabido, em determinadas partes do nosso

Estado, a agricultura tem relevante papel na economia. Todavia,
embora Minas Gerais seja um grande produtor de produtos
agropecuários, a agricultura, principalmente, tem sido onerada com
uma elevada carga tributária, que penaliza especialmente o pequeno
agricultor.

Assim, toda medida que objetive minimizar o sofrimento desses
cidadãos e estimular a geração de riquezas deve ser bem aceita.
Dentro desse entendimento é que estamos apresentando este projeto
de lei, que visa reduzir em 50% a taxa de expediente que incide no
trânsito de produto de origem vegetal.

Tal como está previsto hoje, no texto legal, o referido tributo incide
sobre o trânsito de produto de origem vegetal, não se considerando a
cultura que está sendo comercializada nem o seu volume, o que
anula, por conseguinte, o pequeno lucro do produtor em determinadas
situações.

E, para o fim especifico da compensação da renúncia de receita
previsto no art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 2000, estamos
aumentando o valor do produto agrotóxico, já que a redução pela
metade da taxa implica perda de receita.

(94) Tabela A
(a que se refere o art. 92 da Lei n°6.763, de 26/12/75)
(94) Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente

Relativa a Atos de Autoridades Administrativas
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Observação: utilizar o valor da UFIR vigente na data do efetivo

pagamento.
* - O Quadro da Tabela A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 1°.11.2002.

Efeitos de 1 0/1/97 a 31/12199 - As Tabelas "A", "C" e "D" passam a
vigorar de acordo com o art. 50 e vigência estabelecida pelo art. 15,
ambos da Lein° 12.425, de 27/12/96 - MC de 28 e ret. no de 11/1/97.
* - O quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
10.11.2002.

Efeitos de 1 0/1/97 a 27/1/99 - As Tabelas "A", "C" e "D" passam a
vigorar de acordo com o art. 5 0 e vigência estabelecida pelo art. 15,
ambos da Lein° 12.425, de 27/12/96 - MC de 28 e ret. no de 11/1/97:

- O quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
10.11.2002.

Efeitos de 1 0/1/97 a 27/1/99 - As Tabelas "A", "O" e "D" passam a
vigorar de acordo com o art. 5° e vigência estabelecida pelo art. 15,
ambos da Lein° 12.425, de 27/12/96 - MC de 28 e ret. no de 11/1/97:
* - O quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
10.11.2002.

Efeitos de 1 0/1/97 a 27/1/99 - As Tabelas "A", "C" e "D"
passam a vigorar de acordo com o art. 50 e vigência
estabelecida pelo art. 15, ambos da Lei n° 12.425, de
27/12/96 - MC de 28 e ret. no de 11/1/97:

* - O s quadros foram publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 1°.11.2002.

Efeitos de 1 0/1/2000 a 31/12/2001 - Acrescido pelo art. 8 1 da Lei n°
13.430, de 28/12/99 -MG de 29.
* - Os quadros foram publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
10.11.2002.

Efeitos de 1 0/1/2000 a 31/12/2001 - Acrescido pelo art. 8 0 da Lei n°
13.430, de 28/12/99 - MC de 29.

* - Os quadros foram publicados na edição do "Diário do Legislativo"
de 1°.11.2002.

- 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°2.436/2002
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Divinésia - APAE de Divinésia, com sede nesse
município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Divinésia - APAE de Divinésia, 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, 30 de outubro de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Divinésia - APAE de Divinésia, com sede nesse município, encontra-
se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às
atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Por atender aos requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares 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° 3.519/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

consignado, nos anais da Casa, voto de congratulações com a
Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS - pelos 30 anos de
sua criação. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.520/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
consignada, nos anais da Casa, manifestação de repúdio pela
Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de sua participação na
Campanha 28 de Setembro - Dia de Luta pela Descriminalização do
Aborto na América Latina e no Caribe.

N° 3.521/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
consignada, nos anais da Casa, manifestação de repúdio pelo
Conselho Municipal de Saúde, em virtude de sua participação na
Campanha 28 de Setembro - Dia de Luta pela Descriminalização do
Aborto na América Latina e no Caribe. (- Distribuídos à Comissão de

rs
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Saúde.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Miguel Martini (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Mauri Torres e Wanderley Ávila.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
dos alunos do Curso de Formação Introdutória à Carreira desta
Assembléia Legislativa - CFAL -, que estão acompanhados pelo Prof.
Antônio Geraldo Pinto.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo.
O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a

esta tribuna para comemorar a aprovação de mais um projeto da
minha autoria ocorrido na reunião desta manhã. Trata-se de uma
iniciativa pioneira em termos de parlamentos estaduais no Brasil, cujo
objetivo é a restrição da utilização do telefone celular nas escolas, nos
teatros, nos cinemas e nas igrejas. Quando cheguei a esta tribuna,
tocou um celular que, apesar de ser um invento sensacional que
grande contribuição trouxe a todos nós, a esta altura já é tardia a sua
limitação nos ambientes que mencionei. Esse aparelho usado de
forma indevida ou deixado tocar em ambientes inadequados pode
proporcionar um constrangimento e uma perturbação aos
circunstantes.

Veja bem, caro Presidente, que muitos Diretores de Escola,
professores, pastores evangélicos - abrindo o jornal de hoje vejo que
também padres -, atores de teatro, já vêm sendo incomodados com a
utilização inadequada do telefone celular há muito tempo e vêm
registrando esse incômodo. Fui procurado por muitos professores,
Diretores de Escola, solicitando que examinasse a possibilidade de
propor uma medida, exatamente como a que propusemos. Esta Casa,
de maneira acolhedora, como sempre, recebeu o projeto, debateu-o e
aprovou-o. Agora, depois de aprovado em redação final, será levado
ao Governador, para a sua sanção ou veto, se assim entender.

O projeto foi apresentado no dia 26/10/2000, portanto, exatamente
dois anos depois de apresentado e após alguns debates importantes,
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este Plenário o aprovou, em 2 0 turno. Esse projeto certamente trará
maior civilidade na utilização desse equipamento, que, repito, é tão
importante para a nossa sociedade e para todos nós. Nenhum de nós
poderia abrir mão dele, mas a sua utilização inadequada tem trazido
constrangimentos enormes nesses ambientes que mencionei,
principalmente em teatros, igrejas, escolas e cinemas.

Há pouco tempo presenciei, num teatro, o ator tentando negociar
com o dono de um celular que tocava repetidamente. O ator propôs
parar a apresentação naquele momento, porque eram incompatíveis o
soar da campainha e a apresentação da peça teatral. No cinema, o
desconforto não é diferente. Uma vez apagadas as luzes, as
campainhas começam a tocar, e o incômodo é muito. A reclamação é
geral. Nas salas de aula, ocorre o mesmo, à míngua de uma
legislação que garanta ao professor e ao Diretor de Escola a tomada
de uma iniciativa mais firme. E de meu conhecimento que em algumas
escolas é praticamente impossível conter a utilização do celular nas
salas de aula, com muito prejuízo para a assimilação do ensinamento
conduzido pelo professor durante as atividades.

Nas igrejas também. Há pouco tempo, quando da celebração de um
casamento, um celular tocava insistentemente, parava e voltava a
tocar. A cerimônia teve de ser interrompida para que um padrinho do
noivo, que estava no altar, pudesse retornar ao local de onde o
telefone tocava e desligar o seu aparelho.

Esse projeto que acaba de ser aprovado e que certamente se
converterá em lei, dará, em todos esses ambientes, a possibilidade de
uso do celular com maior civilidade, para que apenas o lado bom
desse equipamento possa ser aproveitado por todos nós.

Não se trata de proibir o uso do telefone celular durante os eventos,
mas tão-somente limitar a sua utilização. O que não se deseja é que a
campainha continue tocando e que o seu dono a ele atenda. Apenas
essas funções deverão ser excluídas pela nova lei. O telefone poderá
continuar ligado para receber as mensagens, que poderão ser
acessadas posteriormente. As demais funções do aparelho poderão
ser utilizadas em recintos como igrejas, durante um casamento, na
escola, durante uma aula, no teatro, durante a exibição de uma peça,
no cinema, durante a exibição de um filme, etc. Não há impedimento.
Não há disposição de se proibir a utilização de telefone celular nesses
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recintos. Trata-se apenas de impedir que o aparelho incomode as
pessoas que estejam no mesmo ambiente. Esse incômodo pode
atingir o próprio dono, porque às vezes, de tão comum se tornou o
soar de tantas campainhas, não percebemos que é o nosso telefone
que está tocando, pois o confundimos com o do nosso vizinho ou
amigo que está ao lado.

Merece registro o fato de que as campainhas exibem os mais
diversos tons e sons. Algumas tocam o hino de time de futebol, outras
a trilha sonora de um filme de faroeste ou alguma sinfonia de
Beethoven. O dono, às vezes, não liga, deixando o aparelho tocar,
causando incômodo para todos. Existe, também, a campainha
progressiva, que toca mais baixo da primeira vez, um pouco mais alto
da segunda vez e na terceira se torna muito estridente.

Estou deixando este parlamento em janeiro, porque fui eleito
Deputado Federal. Mas estou comemorando uma série de leis de
minha iniciativa que foram pioneiras no Estado. Certamente, levarei
algumas delas a Brasília, a fim de propor, em âmbito nacional, que os
benefícios gerados - inicialmente apenas em Minas - sejam
estendidos a todo o Brasil.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado João
Paulo, estou ouvindo atentamente o seu pronunciamento. Mais uma
vez, V. Exa., pelo seu brilhantismo, inteligência e vontade de servir ao
povo, tem projeto de sua autoria aprovado por esta Casa.

Quando iniciamos nossa vida parlamentar, conhecê-lo foi um
privilégio. Éramos filiados ao mesmo partido e tínhamos muito em
comum: a amizade e o espírito cavalheiro. Sempre notei em V. Exa.
sinceridade e lealdade para com todos os companheiros da Casa.
Durante seu mandato como Vereador, prestou relevantes serviços a
Belo Horizonte; como Deputado Estadual, maiores ainda a Minas.
Tenho certeza de que, neste momento em que V. Exa segue para um
vôo mais alto, defendendo os interesses do nosso povo na esfera
federal, vai com a cabeça erguida, porque sua vida parlamentar tem
sido galgada em trajetória de muitas vitórias, como Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, e com os diversos, constantes e
apropriados pronunciamentos, como o que fez nesta tarde.

Temos dois momentos: um de perder V. Exa, companheiro, grande
Deputado, com sua dignidade marcante, peculiar; o outro representa
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um ganho, pois teremos nossa voz em Brasília. Uma voz séria,
pausada, correta, inteligente, defendendo os interesses de todos os
mineiros. Desejo, no momento em que se manifesta sua satisfação
em ver aprovado mais um projeto seu, importantíssimo, que pudemos
acompanhar desde o nascimento e hoje aprovamos, que, antes de
sua ida a Brasília, o Governador sancione esse projeto, em benefício
de Minas. Desejo que Deus ilumine V. Exa., como o iluminou neste
mandato, pois sempre foi correto, invejado pela sua postura, marca
séria, em defesa de todos nós. Tenho por V. Exa. a mais profunda
admiração. Em Brasília, continuaremos a defender nossa gente.

O Deputado João Paulo* - Agradeço o aparte do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Os predicados que me atribuiu, na realidade quem os
possui é V. Exa. Apenas sou merecedor da reciprocidade, pelo
companheirismo que exercitei nesta Casa. Vejo, mais uma vez,
iniciativa nossa sendo abraçada, aprovada pelos parlamentares. Na
esteira do que dissera o Presidente Antônio Júlio, a Assembléia
Legislativa continuará como interlocutora da sociedade mineira em
seus grandes pleitos. Não tenho dúvida de que este é um projeto que,
tornando-se lei, certamente dará resposta para os seguimentos que a
aguardam. Abrindo o "Estado de Minas", nesta manhã, percebi várias
autoridades e personalidades aprovando essa iniciativa, e esta Casa,
mais uma vez, une-se à população para dar-lhe resposta sobre
questões que tanto lhe interessam. Deixarei este Plenário levando
para Brasília um rosário de leis de grande alcance social, de minha
iniciativa. Por isso, sou muito grato aos colegas, pois para transformar
minhas iniciativas em leis tive o apoio de todos. Caro Presidente e
colegas Deputados, muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

TV Assembléia, quero saudar de forma especial a todos os alunos
aprovados no último concurso da Assembléia Legislativa, que aqui se
encontram participando de aula ministrada pelo caríssimo Prof.
Antônio Geraldo Pinto, uma das maiores reservas que a Assembléia
possui. Tenho o mais profundo respeito e admiração por V. Exa., que
é um patrimônio da Assembléia e, no decorrer da sua existência, vem
prestando relevantes serviços ao povo mineiro, como faz com esta
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turma que aqui se encontra e também já faz parte desta Casa. A
todos, boas-vindas pelo companheirismo e pela lealdade. Que esta
Casa possa servir como verdadeiro aprendizado no dia-a-dia!

Sr. Presidente, tenho recebido a incumbência do Presidente Antônio
Júlio para representar esta Casa em várias solenidades, e, quando
recebo essa solicitação, por parte do Presidente ou do cerimonial,
faço-o com muita honra e alegria. No decurso destes quatro anos, que
já se findam, pude representar a Assembléia em várias oportunidades.
Mas devo assinalar que entre tantas emoções, momentos felizes e
grandes honras, nenhuma foi maior do que a que tive na noite de
ontem, na formatura da primeira turma desta Casa, entregando-lhes o
diploma do Ensino Fundamental do Telecurso 2000. Foi uma
solenidade emocionante, em que conseguimos congregar 30
formandos, que receberam os seus diplomas após assistirem a tantas
aulas ministradas por esta Casa em convênio com a FIEMG, com a
Escola SESI Benjamin Guimarães. Escutei emocionado, o discurso do
formando Geraldo Magela, nosso segurança, quando pude
testemunhar a sua alegria, expressada em nome de todos os
formandos - seguranças, serviçais, aqueles que trabalham na
garagem - em poder buscar, por meio do diploma recebido, a sua
valorização e a de cada um dos servidores contemplados após longo
tempo de intensos estudos.

A Assembléia Legislativa tem atuado de forma extraordinária, e
quero homenageá-la, na pessoa de Alaor Messias Marques Júnior,
demonstrando nossa satisfação e admiração pelo seu
encaminhamento, buscando sempre a valorização do homem com a
sua plenitude, garantindo o verdadeiro papel da cidadania.

Quantos e quantos não conseguiram, na sua juventude, encontrar
nos bancos escolares o que conseguiram ontem. Vi, nos olhos de
cada formando, nos de seus familiares, a satisfação em receber o
diploma, talvez sonhado por muito tempo. E esta Casa, a Escola do
Legislativo, através dessa parceria, abriram suas portas para trazer a
todos um ensinamento.

O maior ensinamento do homem é a escola da vida. E tem sido, sim,
esta Casa do Legislativo, através da lealdade dos seguranças, da
lealdade de todos aqueles que estão nos serviços gerais, das
faxineiras, enfim, de todos aqueles que, largando as suas famílias,
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seus netos, seus filhos, buscaram e galgaram uma das maiores
realizações de sua vida ao receber o seu diploma.

Então, quero fazer questão, Sr. Presidente, de deixar registrada a
nossa satisfação em participar de uma solenidade que, para mim
muito particularmente, se revestiu de um momento muito feliz.
Somente quem trabalha o dia todo, procurando sempre aprimorar o
seu conhecimento, tem essa conquista como o bem maior de todos.
Então, isso é a busca do conhecimento, pela qual vive o homem. Vai
galgando momentos importantes na sua trajetória, buscando novos
conhecimentos através de escolas, de cursos, mas o mais importante
é a sua dignidade, é a marca da história que vem da sua família, é a
trajetória do seu dia-a-dia, o fiel cumprimento de seu dever, de suas
obrigações. Enfim, fiel à sua família, às suas obrigações diárias para
com a casa.

Então, ontem, sem dúvida alguma, a Assembléia Legislativa viveu
um momento importante, entregando a todos o diploma do ensino
fundamental, obtido por meio do Telecurso 2000. Tenho certeza - e
peço a Deus por isso - de que outros seguirão esse caminho. Que
todos, em busca do saber, possam ter a esperança como
companheira e Deus por guia.

Quero deixar este momento registrado da maneira como o
presenciamos ontem: uma cerimônia simples, mas com muita
emoção, cheia de alegrias, de felicidade, e a Assembléia tendo a
honra de entregar a Minas Gerais 30 formandos, como a primeira
turma fruto dessa parceria.

Quero registrar que esteve presente conosco o Deputado Doutor
Viana, que sentiu, como sentimos, a satisfação daquele momento
muito importante, ao ver as pessoas buscando dignidade, auto-estima,
cidadania: procurando valorizar-se sempre e, assim, garantindo para
si um futuro melhor.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte e
parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento.

A noite de ontem fica na nossa memória como uma das mais
importantes que pudemos presenciar, por se tratar da formatura de
pessoas simples, que também têm direito à cidadania e ao
conhecimento.

Parabenizo as três instituições, que se deram as mãos e
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proporcionaram a formação, por meio do Telecurso 2000, de 30
adultos, que não tinham acesso ao conhecimento e que puderam se
formar.

Parabenizo, também, V.Exa., que, de uma forma brilhante,
comedida e inteligente, conduziu muito bem os trabalhos, foi
Presidente da Mesa, substituindo o nosso Presidente Antônio Júlio.

Parabenizo V. Exa e a família dos formandos, porque conhecimento
é algo que ninguém nos toma. Trata-se de um bem da mente e do
espírito que leva ao desenvolvimento do corpo físico. Então,
parabenizo a todos e deixo aqui minha mensagem, para que eles
continuem a buscar, cada vez mais, o conhecimento e o saber.
Teremos sempre alegria em presenciar cerimônias como a de ontem.
Parabéns a V. Exa., que tão bem conduziu a reunião, e aos
formandos pelo brilhantismo da solenidade. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado a V. Exa. Deixo, neste
momento, meus cumprimentos, saudações e respeito aos formandos,
que nos encheram de orgulho e alegria na noite de ontem.

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade da presença do nosso
Líder de Governo, quero formular dois pedidos: temos duas matérias
importantíssimas que esta Casa não poderia deixar de apreciar ainda
este ano. Ao me manifestar, faço-o com certa propriedade,
conhecimento, uma vez que são matérias , importantes para nós, para
os servidores e para Minas Gerais.

Refiro-me, primeiramente, à Proposta de Emenda à Constituição n°
68, que garante a autonomia das instituições superiores perante o
Conselho Estadual de Educação. Trata-se de matéria das mais
importantes na área da educação superior. Sabemos, perfeitamente,
do andamento de uma ADIN, buscando fazer com que a autonomia do
Conselho de Educação deixe de ser exercida em sua plenitude, como
o é atualmente. Então, estudando a matéria, apresentamos a
Proposta de Emenda à Constituição n° 68, para garantir a autonomia,
em toda a sua plenitude, às instituições particulares de ensino, com a
UEMG, a UNIMONTES, e a todas aquelas agregadas ao sistema de
educação de Minas Gerais.

Peço a todos os Deputados que caminhem conosco pela aprovação
dessa proposta, que já se encontra pronta para vir a Plenário. Com
certeza, ela trará para Minas e para a educação superior os maiores
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benefícios possíveis. Sem essa proposta de emenda à Constituição,
teremos, com certeza, para o próximo ano, sérias dificuldades quanto
à aprovação de cursos e criação de novas escolas pelo Conselho
Estadual de Educação.

O Presidente da Associação das Escolas Superiores, Prof. Adair
Ribeiro, esteve nesta Casa, ocasião em que apresentou sua
justificativa, pedindo a todos os nossos pares a aprovação dessa
proposta. Então, gostaria de pedir, mais uma vez, a participação e a
presença de todos nesse momento importante para a educação de
Minas.

Outra questão que levanto é a do Projeto de Lei n° 2.179, que vem
garantir o plano de carreira aos servidores do IMA. Já o discutimos em
várias comissões e audiências públicas, aprovando-o no 1° turno. E,
por deferência muito especial ao nosso Líder de Governo, Deputado
Antônio Andrade, a quem tenho o mais profundo respeito, por sua
honestidade, dignidade e lealdade, espero que essa proposta seja,
com certeza, discutida e apreciada pelo Governador Itamar Franco.
Há poucos dias, na Comissão do Trabalho, recebemos o Presidente
da Associação dos Servidores do IMA, que manifestou sua
preocupação quanto ao assunto.

Então, gostaria que o Projeto de Lei n° 2.179 tosse colocado em
pauta, para que a Assembléia pudesse aprová-lo em 20 turno, como
aprovou no 1°. E que o nosso Governador, com sua dedicação aos
interesses dos servidores do IMA, não se furte a sancionar esse
projeto.

Não pensamos em tabela de salários, porque sabemos das
dificuldades neste final de ano. Queremos a valorização do servidor
do IMA, que tem trabalhado e se destacado, fazendo da instituição
uma das mais sérias e respeitadas de Minas Gerais.
Sr. Presidente, tenho certeza de que na próxima semana

discutiremos e aprovaremos dois projetos importantes de nossa
autoria - a Proposta de Emenda à Constituição n° 68 e o Projeto de
Lei n°2.179, de interesse dos servidores do IMA. Muito obrigado.

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

senhoras e senhores, pessoal da imprensa, apresento, em meu nome
e no dos Deputados representantes do Norte de Minas, a posição no
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mínimo questionável que a PM está tomando na região.

Fomos procurados ontem por representantes da Polícia Rodoviária
Estadual, que nos comunicaram que a PMMG estaria desativando
duas companhias em Montes Claros e na região de Governador
Valadares: a Polícia Rodoviária Estadual e a divisão da polícia que
cuida do meio ambiente na região Norte. Em termos numéricos, o
efetivo estaria sendo reduzido de 180 para em torno de 50 membros.

As pessoas que me procuraram devem ter procurado outros
Deputados da região. Estavam inconformadas com essa decisão,
porque afeta a vida de mais de 130 policiais, pois significará desvio de
função.

órgãos representativos da região também nos procuraram,
pessoalmente, por telefone ou por fax, demonstrando preocupação
com essa decisão da PM. Isso acontece no momento em que vivemos
uma crise da segurança pública e reconhecemos a importância da
Polícia Rodoviária Estadual, do patrulhamento, da fiscalização de
veículos irregulares, do controle para evitar o contrabando de drogas e
de armas e a devastação das nossas florestas, além do controle do
carvão que sai do Norte de Minas em direção à região de Sete
Lagoas. Enfim, quando reconhecemos a importância da Policia
Rodoviária Estadual e da Divisão de Controle e Fiscalização do Meio
Ambiente temos a insatisfação de saber que a PM está reduzindo ao
mínimo o efetivo dos policiais rodoviários e dos que fazem a proteção
ao meio ambiente. Parece-me que essa decisão vai vigorar a partir de
1 0/11/2002 , o que seria insensatez muito grande.
Tenho em mãos documento que estamos encaminhando ao

Comandante da PM solicitando audiência para amanhã, com o
propósito de passar a limpo essas informações que nos chegaram
oficiosamente, mas que traduzem uma ação da polícia que é
preocupante.

A região norte-mineira é reconhecida como de tráfico, em que as
pessoas do Nordeste brasileiro ou das localidades mais longínquas do
próprio Norte de Minas usam rotas e estradas para o tráfico de
entorpecentes, principalmente maconha. Sabemos que o contrabando
de madeiras nobres, garantidas e preservadas por lei, também
utilizam essas estradas, e a polícia responsável pelo meio ambiente é
o único obstáculo contra ações de pessoas que atacam e degradam a
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fauna, a flora, os rios, que praticam a pesca ilegal etc. No entanto,
estamos na iminência de ver reduzido esse efetivo. Apelo ao
Comando da PM. Faremos chegar ao Governador essa preocupação
da bancada norte-mineira, para se evitar ato de tamanha
irresponsabilidade para com o povo de Montes Claros e de
Governador Valadares. São duas regiões que parecem ter se tornado
objeto de "experiências" de governos, que as escolhem quando
querem testar alguma coisa ou tomar medida que não corresponde às
nossas necessidades. Sempre escolhem o Norte de Minas ou o vale
do Jequitinhonha. Espero que, com esta mobilização dos Deputados
da região e com a ação eficaz do Governador, possamos ver
diminuída essa pretensão da PM.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Quero manifestar minha
preocupação. Estamos na região do centro e do Norte de Minas e
sabemos das agressões à natureza por deficiência de patrulhamento.
Ouvimos a notícia que V. Exa. traz ao Plenário nesta tarde e que
muito nos preocupa. Exatamente o oposto deveria acontecer, ou seja,
dar mais segurança, fiscalizar melhor a fauna e a flora, não desativar
nem deixar à revelia. Isso é extremamente preocupante, e venho
manifestar solidariedade no que se refere a seu pronunciamento,
oferecendo parceria para lutarmos pelo aumento do efetivo da Polícia
Militar, para a vigilância de nossas matas e da fauna. Vamos
arregimentar todos os companheiros, não só do Norte de Minas, pois
está começando por lá, mas vai continuar. Se cruzarmos os braços
agora, será tarde demais para chorar. Parabéns a V. Exa. pelo seu
pronunciamento.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado pela força e pelo
pronunciamento. Não esperava outra postura de V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Também gostaria de
fazer coro com V. Exa. e dizer que o Sul de Minas vai compartilhar
deste momento, discutindo e cobrando mais efetivamente da PM.

Coloco-me à disposição de V. Exa. Tenho pelo nosso Cel. Alvaro
Nicolau o maior respeito e admiração, conheço a sua vontade de
servir e a forma como vem ajudando Minas Gerais, atuando na
segurança pública. Estou inteiramente a sua disposição. Já tive o
prazer de acompanhar V. Exa. na sua região, em várias
oportunidades.
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Acho que se a Assembléia Legislativa estiver unida nessas justas

reivindicações, o seu papel será muito mais relevante. Tenho certeza
de que, com o seu eco e ressonância, será atendido seu pleito de
restabelecer o que a sua região merece. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado pelo aparte e pelo
apoio a uma pretensão do Norte de Minas. Na verdade, se não
tomarmos cuidado, essa reivindicação pode estender-se ao Sul de
Minas.

Quero dizer que fizemos o possível, tanto eu quanto o meu partido,
na eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após as eleições,
passado o momento de euforia em que o povo brasileiro compareceu
espontaneamente às urnas para escolher o seu Presidente, em uma
votação histórica, é necessário que o Estado de Minas Gerais comece
a se preocupar com a recuperação do tempo perdido. E necessário
que o Governador eleito Aécio Neves continue na trilha em que está e
com a sua preocupação em procurar o mínimo de governabilidade
para Minas Gerais no ano que vem.

Se persistir o clima tenso, sombrio e negro que estamos vivendo,
seguramente o Governador Aécio Neves não terá nenhuma condição
de fazer o mínimo que prometeu em palanque. E necessário que,
nestes dois meses que antecedem a posse do Presidente Lula e do
Governador Aécio Neves, o Estado se revista da grave
responsabilidade de conseguir o necessário para que tenhamos o
mínimo de investimentos, de custeios e de dificuldades na
governabilidade do nosso Estado.

Em Brasília, estamos analisando o orçamento geral da União, que é
apertado e, seguramente, não vai dar condições ao Presidente Lula
de realizar o que gostaria de fazer e que o povo brasileiro espera no
seu início de Governo. E muito importante a parceria dos
Governadores. Minas Gerais caminha pela trilha da responsabilidade.
O Governador eleito Aécio Neves está tentando assegurar o
pagamento do 130 salário, que não é de sua responsabilidade, mas do
atual Governador Itamar Franco. Assim, com a participação e o
prestígio que o Aécio tem, certamente o atual Presidente poderá
repassar os recursos devidos ao nosso Estado para o pagamento do
130 salário e de mais R$300.000.000,00 que estão empenhados em
forma de convênio na Secretaria de Estado da Saúde.
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Nessas condições, tenho certeza de que o Governador Aécio

poderá pelo menos respirar com mais tranqüilidade e, desde o seu
primeiro dia de governo, começar a fazer alguma coisa, porque os
investimentos no orçamento do Estado foram aumentados. Dessa
forma, poderá iniciar com o pé direito o seu Governo no Estado.

Temos projetos importantes que precisam ser aprovados ainda
agora para o ano que vem. Aí cabe responsabilidade maior aos Srs.
Deputados Federais eleitos e reeleitos para que, em atitude de muita
responsabilidade e experiência, se reunam e realizem um trabalho
para assegurar recursos do orçamento da União em forma de
emendas de bancada para toda a nossa região.

Gostaria ainda, de falar a respeito de algo muito importante, que éo
Programa de Prioridades para o Desenvolvimento Sustentável e
Integrado do Norte de Minas, que nasceu na Associação Comercial e
Industrial e tem a ajuda de vários outros órgãos de Montes Claros e
do Norte de Minas. Esse documento significa e representa a aspiração
e as prioridades do Norte de Minas. Posteriormente farei um
comentário mais longo e detalhado a respeito disso. Lutaremos para
que esse documento esteja presente no orçamento do Estado e da
União. Fica meu apelo e meus parabéns ao futuro Governador Aécio
Neves, pelo caminho responsável que está trilhando. Meu apelo
também aos Deputados e Senadores mineiros para que,
responsavelmente, possam garantir o maior aporte de recursos no
orçamento da União para Minas Gerais em 2003. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, telespectadores, o que me traz a esta tribuna é um
problema relativo à questão do meio ambiente. Trata-se do lixão de
Juiz de Fora.

No ano passado, enquanto Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, recebi denúncia sobre essa agressão ao meio ambiente.
Neste ano, em 25 de fevereiro, conseguimos realizar visita técnica ao
lixão, e logo depois uma audiência para verificarmos os problemas
advindos da deposição de lixo às margens da BR-040. Essa visita foi
motivada por denúncias de vários grupos ambientalistas daquela
cidade, que diziam da ocorrência de deposição de resíduos sólidos
urbanos em local e situação irregulares, caracterizado na concepção
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vulgar como lixão, assentado em terreno de área de preservação
permanente, com a presença de várias nascentes que deságuam na
sub-bacia do rio do Peixe, classificado como classe 1, ou seja, água
prevista para consumo humano e abastecimento público, definida e
caracterizada como classe 1 pelo próprio COPAM em 27/9/96.

Além de ser área de preservação permanente, esse lixão fica às
margens da BR-040, com parte do seu terreno em faixa de domínio do
DNER e em área de segurança aeroportuária, pois está dentro da rota
de aeronaves, quando estão em aproximação para pouso ou
decolagem. Onde tem lixo, tem urubu. Apesar da tentativa de espantar
os urubus com a explosão de fogos de artifício, na nossa visita
conseguimos identificar a quantidade que existe naquela área. Os
aviões que ali decolam ou pousam passam por essa nuvem de
urubus, com o risco de acidentes.

Por outro lado, o Plano Diretor de Limpeza Urbana de Juiz de Fora
identificou, em 1996, cerca de 18 áreas em que seria possível a
construção de aterro sanitário, não estando entre elas o sítio chamado
Salvaterra, onde hoje está localizado o lixão. Oito meses após o início
da deposição do lixo no sítio Salvaterra, mais precisamente em
20/8/99, a Prefeitura de Juiz de Fora entrou na FEAM com pedido de
licença prévia, que deveria ter sido pedida muito antes de o lixo ser ali
depositado.

A Prefeitura depositou o lixo sem licença prévia e foi pedi-ia oito
meses depois.

Em liminar de 30/1/2002, o Juiz de Direito Dr. Murilo de Sá Júnior,
da Comarca de Juiz de Fora, em ação civil pública impetrada pelo
Promotor do Meio Ambiente Júlio César Silva, determinou prazo de
seis meses para término das atividades de depósito de lixo no local
em discussão e mudança da atividade para outra área que deverá ser
devidamente preparada para utilização como aterro sanitário, e não na
qualidade de simples depósito de lixo. Que seja viabilizada, em
idêntico prazo, de acordo com as normas técnicas, a recuperação da
área degradada sob pena de pagamento de 10 mil UFIRs e processo
por crime de desobediência por pane dos responsáveis. Essa foi a
atitude tomada pelo Juiz, a partir da ação impetrada pelo Promotor de
Justiça.

Constatamos que, dois dias antes de nossa visita ao local, foram ali
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colocados muitas máquinas e muitos homens trabalhando, para
maquiar aquela situação. Verificamos grande quantidade de chorume
misturado à água, proveniente das nascentes soterradas, aflorando
por grande parte do terreno, demonstrando o total comprometimento
dessas nascentes, talvez até em caráter irremediável. Não há
nenhuma proteção ou preparação do terreno para depósito do lixo.
Não há triagem para separação de materiais recicláveis. Além disso
havia lixo hospitalar sendo depositado naquela área. Percebemos que
a situação do lixo era irregular porque mais de 12 nascentes ali
existentes contaminam a sub-bacia do rio do Peixe, que passa por
várias propriedades rurais onde existem diversas plantações.

Luiz Ernesto, engenheiro que elaborou o Plano Diretor de Limpeza
Urbana de Juiz de Fora, explicou como este foi feito. Primeiramente,
excluíram-se as áreas de mananciais e as de preservação. As áreas
remanescentes foram triadas e, após estudos de geologia e de
capacidade e custo de ope racionalização, foram escolhidas 18 áreas
passíveis de serem transformadas em aterros sanitários, sendo que a
área de Salvaterra, onde atualmente se despeja o lixo, não estava
entre elas. Salvaterra, na opinião do engenheiro, traz uma série de
inconvenientes, entre eles terreno íngreme; presença de 8 a 12
nascentes; lençol freático a 1 m de profundidade, quando a norma para
esse tipo de empreendimento pede, no mínimo, lOm; rocha com
aqüifero quase aflorando; e em certos locais já aflorando;
impossibilidade de se fazer o rebaixamento desse lençol freático;
proximidade da rodovia com o depósito de lixo; a não-separação do
lixo; passível de reciclagem, tornando praticamente ociosa a usina de
triagem e compostagem de lixo; vertente direita quase comprometida.
Após essa reunião, realizada em 25 de fevereiro, chegamos à
seguinte conclusão:

Considerando que a área ocupada pelo que constatamos ser um
lixão a céu aberto, sem nenhum controle, é Área de Preservação
Permanente, protegida por legislação federal, estadual e do Município
de Juiz de Fora, não podendo em hipótese alguma servir como área
para construção de aterro sanitário; considerando que o IEF já se
manifestou contrário à instalação de aterro sanitário no local;
considerando que parte do terreno do sitio Salvaterra é área de
domínio do DNER; considerando que o terreno em questão está
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dentro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA -, com parecer
técnico conclusivamente contrário (n° 276/dpt2/99 de 4/11/99) do
Instituto de Aviação Civil - IAC - à instalação de aterro sanitário no
local; considerando parecer contrário do IBAMA à instalação de aterro
sanitário no local, como primeira opção; considerando que o relevo do
terreno ultrapassa a declividade permitida em norma da ABNT para a
construção de aterro sanitário; considerando já existirem no Plano
Diretor de Limpeza Urbana de Juiz de Fora 18 áreas possíveis para se
instalar empreendimento desse tipo e que a atuação não faz parte do
rol; considerando que o lançamento de lixo no sítio Salvaterra já está
trazendo grande prejuízo à população que vive na bacia do rio do
Peixe, além dos causados aos empreendimentos agropastoris e de
turismo; considerando a existência de habitações e empreendimentos
comerciais aproximadamente a 250m da área utilizada como depósito
de lixo pela Prefeitura de Juiz de Fora, o que é totalmente ilegal - a
distância mínima é de 500m -I o qual exala odor desagradável;
considerando já existir decisão judicial determinando o encerramento
do lançamento de resíduos sólidos urbanos - lixo - no sítio
denominado Salvaterra, e a recuperação da área degradada, no prazo
máximo de seis meses contados de 30/1/2002, solicitamos que sejam
imediatamente enviados ofícios se possível por fax ou mensageiro
especial, às seguintes autoridades, para que tomem conhecimento da
situação encontrada por esta Comissão e adotem as providências
cabíveis a cada uma, objetivando negar 'ad aeternun" licença prévia
ou qualquer outra para instalação de aterro sanitário na área
denominada Salvaterra em Juiz de Fora, a saber: os Exmos. Srs.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais; Nedens
Ulisses, Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais; Jarbas Soares,
Procurador responsável pela Coordenadoria do Meio Ambiente de
Minas Gerais; Júlio César Silva, Promotor do Meio Ambiente de Juiz
de Fora; Celso Castilho, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; o Cel. Ivon Borges, Presidente da
FEAM; os Srs. WilIer Hudson Bos, Presidente do IGAM; José Luciano
Pereira, Diretor do IEF; todos os membros do plenário do COPAM; os
Srs. Tarcísio Delgado, Prefeito de Juiz de Fora; Juracy Scheiffer,
Diretor do DEMLURB.

Sr. Presidente, no dia 26 de fevereiro, dia seguinte a uma reunião do
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COPAM, foi decidido que a liberação feita pelo então Secretário do
Meio Ambiente, "ad referendum" do COPAM, seria aprovada e
ficariam nove itens de ajuste que a Prefeitura de Juiz de Fora teria de
fazer para que essa licença permanecesse por um período de 60 dias.
Ocorre que recebi, nesta semana, uma denúncia de que a cópia da
ata da reunião ocorrida em 26 de fevereiro teria o n° 115 e que teria
havido uma ata subseqüente, de n° 116 e que essa possível ata não
teria a assinatura de nenhum dos membros do CORAM. E a
comparação feita pelos membros dessas ONGs de defesa do meio
ambiente de Juiz de Fora comprovou diferenças de conteúdo das
duas atas. Devido a esse fato de possível adulteração do resultado da
reunião do COPAM, realizada em 26 de fevereiro, estivemos hoje com
o Diretor da FEAM para levar a ele essas denúncias e solicitar
providências Achamos de extrema gravidade a possível adulteração
de uma ata de um Conselho do COPAM para tratar de assunto
relevante como esse, um lixo que está depositado em nascentes e
que foi determinado pelo próprio COPAM em 1996 como área de
preservação permanente e, em um determinado momento, apesar da
avaliação técnica dos membros da FEAM de que ali não poderia ser
depositado nenhum lixo, o COPAM, além de tomar uma decisão
contrária ao parecer técnico da FEAM, possivelmente adulterou a Ata
n° 115, utilizando-se da Ata n° 116.

Estamos encaminhando requerimento ao Diretor da FEAM, para que
informe a realidade dos fatos. Vamos acompanhar "pari passu" essa
questão, da adulteração de atas, e, se for o caso, daremos entrada a
todas as ações judiciais necessárias.

Solicitamos que todas essas questões sejam levadas à próxima
reunião do COPAM e que seja verificado se a Prefeitura de Juiz de
Fora está cumprindo as nove modificações determinadas por este
Conselho, no que tange ao lixão, que contamina mais de 12 lençóis
freáticos e a sub-bacia do rio do Peixe.

Se não preservarmos o meio ambiente, não preservaremos a vida
sobre a terra. Por isso, estamos junto com a sociedade e com esse
movimento para que o lixão não se torne terrível cartão de visitas na
entrada da BR-040, no trevo de Juiz de Fora, pois quem vem do Rio
de Janeiro tem a seu lado esquerdo um lixão, cheio de urubus.

Estamos com o povo e não iremos abrir mão de apurar essa
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possível adulteração. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, mais uma vez o IPSEMG surpreende-nos com a
assinatura de um convênio: desta vez, com o CEPS, assinado sem o
conhecimento da Assembléia Legislativa e, certamente, sem o
conhecimento do Governador Itamar Franco. Isso aconteceu na
calada da noite, em 25/9/2002.

CEPS significa Centro de Estudo de Promoção à Saúde, e o que
mais nos impressiona nesse convênio é a composição da diretoria
desse Centro. As pessoas que ocupam os cargos de direção são: Dra.
Valda Maria Franqueira Mendonça, Presidente do CEPS e
Superintendente de Interiorização do IPSEMG; Dr. Roberto José
Bittencourt, Presidente do CEPS e Diretor de Saúde do IPSEMG;
Ivamary Marfins, P Tesoureira do CEPS e funcionária do IPSEMG;
Marília Fátima Costa Corrêa, Conselheira Fiscal do CEPS e
Coordenadora de Enfermagem do IPSEMG, apostilada; e Jacqueline
Marques Lara Barata, Conselheira Fiscal do CEPS e Coordenadora
de Enfermagem do IPSEMG, apostilada.

O que isso significa para o IPSEMG? Para se ter idéia, o acesso ao
banco de dados vai tirar da próxima gestão, ou seja, da próxima
direção do IPSEMG, o controle sigiloso de informações, programas e
projetos, pois o convênio estabelece que todas as informações devem
ser divididas com o CEPS, com o agravante de que, "se houver
quebra de sigilo, o Instituto terá que indenizar em 100% o CEPS". Por
conseqüência, o controle de todo o sistema de saúde da autarquia
será inquestionavelmente entregue à organização não conveniada.

E um absurdo esse convênio feito pelo Presidente do IPSEMG, João
Pinto Júnior, o qual certamente foi assinado sem o conhecimento
desta Casa e do Governador, e, mais uma vez, ficamos chateados
com a atitude desses diretores que comandam o Instituto.

Para se ter uma idéia, lerei um trecho: 'O CEPS hoje permite, entre
outras ações, que, através da chamada cooperação técnico-científica,
seja repassados para terceiros o banco de dados da instituição, a
coordenação dos programas de saúde e as instalações para a
execução desses trabalhos". Atualmente o CEPS pode,
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principalmente em Juiz de Fora, terra do Governador, contratar
pessoas sem concurso público. Isso não foi aprovado por nós,
Deputados. Trata-se de um convênio que gera suspeitas,
principalmente pela sua formação, já que é composto por diretores e
funcionários do IPSEMG.

Estou entregando ofício, em que é proposto convênio entre o CEPS
e o IPSEMG, assinado pelo Diretor de Saúde, que é um dos diretores
do CEPS, e pela Dra. Valda Maria da Franqueira de Mendonça,
Superintendente de Interiorização do IPSEMG. Ficamos constrangidos
com essa situação.

O CEPS tem como sede o consultório dentário da sua 2 Secretária,
Angela Maria de Faria Lopes, situado na Av. Antônio Abraão Caran,
820, sala 607, Pampulha.

Peço a ajuda dos companheiros para a instalação de uma CPI do
IPSEMG, a fim de apurarmos várias denúncias. Na calada da noite,
chegou-nos essa nova denúncia. Desejamos mais transparência, para
que possamos verificar o que está ocorrendo nesse instituto. Estou
com os documentos que demonstram que a diretoria do CEPS é
composta por funcionários do IPSEMG, sendo que alguns estão
apostilados. Esse convênio foi realizado sem o consentimento desta
Casa. Temos a obrigação, como Deputados que detêm, entre outras,
a função de fiscalizar, de propor uma CPI. Como não tivemos êxito na
implantação da outra CPI, esperamos que o Presidente desta Casa
possa aprovar essa. Outras CPls ficaram engavetadas, como a do
crime organizado, que propusemos após a CPI do Narcotráfico.
Desejamos mais transparência. Não adianta apresentarmos
documentos convocando as pessoas citadas anteriormente para
comparecerem à nossa Comissão. Necessitamos de uma CPI, para
mostrar à sociedade o que está ocorrendo no IPSEMG.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Obrigado. Mais uma vez,
elogio o seu pronunciamento e a sua conduta, sempre buscando
informações e transparência em tudo.

Não seria viável, já que estamos no final desta Legislatura, instalar
uma CRI. Sugiro que convoquemos, o mais rápido possível, o próprio
Presidente, para que apresente esclarecimentos com relação a essas
dúvidas, ações e declarações feitas pelo Sindicato. Obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado, Deputado Doutor Viana.

rÃ



24
Para se perpetuarem no poder, essas pessoas criaram o CEPS. Os
funcionários do IPSEMG mandam nesse centro. Conclui-se que essa
mesma panelinha comanda o IPSEMG. Apelo ao Governador Itamar
Franco para que nos receba, a fim de apresentarmos esse convênio
do CEPS. Isso é uma vergonha! Um homem com o caráter do nosso
Governador, com a sua transparência e honestidade, não pode estar
ciente de um convênio dessa natureza. Solicito ao Presidente desta
Casa que seja formada uma comissão, já que não há tempo para
instalarmos uma CPI.

Será muito tarde. Está vencendo o mandato não só da panelinha do
IPSEMG, mas também o do Governador e o de alguns Deputados
desta Casa, infelizmente. Que o Governador nos receba, em
comissão, e que possamos levar um representante do Ministério
Público, o Presidente do IPSEMG, João Diniz Pinto Júnior, e o
Bittencourt. Existem várias denúncias contra ele, feitas pelo Ministério
Público. Queremos mostrar que já estamos cansados de atos feitos na
calada da noite. Montaram uma firma dessas, com tanta autoridade, e
com funcionários do IPSEMO. Faço um apelo ao Presidente desta
Casa, para que possamos verificar esse convênio assinado na calada
da noite, sem a permissão desta Assembléia Legislativa. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Arlen Santiago) - Esgotada a hora

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

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Miguel Martini (2), solicitando a inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei n°s 2.089 e 2.184/2002.

2' Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a
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Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

presente reunião os Projetos de Lei nos. 1.407, 1.854 e 1.904/2001;
1.953, 2.159 e 2.171/2002; e 1.170 e 1.254/2000, apreciados na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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

1.783/2001, do Governador do Estado, que revoga a Lei n° 13.162, de
20/1/99, que dispõe sobre a nova composição da frota oficial de
veículos do Estado e estabelece incentivo fiscal. A Comissão de
Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitou prazo
regimental para emitir parecer. A Presidência indaga do relator se
continuará a fazer uso do prazo regimental para emitir seu parecer, ou
se já está em condições de fazê-lo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, continuarei a fazer
uso do prazo regimental para emitir meu parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.886/2001, dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José Haueisen, que institui
o Programa Estadual de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola
do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando o adiamento
da discussão do Projeto de Lei n° 1.886/2001 por cinco dias. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n°1.886/2001 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

3a Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2 a Fase da

Ordem do Dia, a Presidência passa à 3 a Parte da reunião, destinada a
comunicações e a oradores inscritos.
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Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
perceber, não existe quórum em Plenário. Portanto, solicito o
encerramento, de plano, desta reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 31, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 215 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 28/10/2002
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Luiz Menezes - Palavras do Sr.
César Piva - Palavras do Secretário Angelo Oswaldo de Araújo Santos
- Palavras do Secretário Murílio de Aveilar Hingel - Entrega de placa -
Apresentação musical e declamação de poesia - Encerramento -
Ordem do dia.

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

Pimenta - Gil Pereira - Luiz Menezes - Sebastião Navarro Vieira.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h115min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Luiz Menezes, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
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Prof. Murílio de Aveliar Hingel, Secretário da Educação,
representando o Governador do Estado; César Piva, representante da
família do homenageado; Angelo Oswaldo de Araújo Santos,
Secretário da Cultura e Presidente Executivo da Comissão Estadual
do Centenário do Poeta Carlos Drummond de Andrade; Carlos Felipe,
jornalista e autor do livro "Amar Drummond"; e o Deputado Luiz
Menezes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário

de nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade.
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
Sentimento e reflexão constituem a grande marca da obra do autor

em que Minas é a ponte tanto para o mundo quanto para a natureza
das coisas. Esse mineiro e homem do mundo sempre mostrou uma
firme coerência no testemunho de sua escrita.

O jovem jornalista, já em Belo Horizonte, vindo de Itabira,
recepcionou, em 1924, a caravana modernista que veio conhecer
Minas e trouxe até nós, entre outros, Mário de Andrade, Tarsita do
Amaral e Oswald de Andrade.

Transferindo-se para o Rio de Janeiro, integrou o Ministério da
Educação e Saúde, como Chefe de Gabinete de Gustavo Capanema,
o político mineiro que se cercou dos intelectuais da época e soube,
recorrendo aos talentos de cada um deles, promover nossa cultura.
Essa aliança entre políticos e intelectuais, que seria revivida por
Juscelino Kubitschek, preocupar-se-ia tanto com a construção do
futuro quanto com a preservação do passado de nossas artes. Ao
mesmo tempo em que a arquitetura moderna de Niemeyer e Lúcio
Costa ganhava chancela oficial, o serviço do patrimônio histórico e
artístico nacional era criado, com toda ênfase no Barroco de
Aleijadinho e Ataíde. Drummond foi atuante defensor da preservação
de nossos monumentos e de nossas cidades históricas.

Ouro Preto, ameaçada pela chuva, com seus tesouros em perigo,
mereceu estes seus versos: "minhas casas fustigadas, minhas
paredes zurzidas, minhas esteiras de forro, meus cachorros de beiral,
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meus paços de telha vã estão úmidos e humildes".

Se as casas que são sentinelas do tempo tornam eterno o espírito
de Minas, esse mesmo espírito impregna a memória do poeta, feita
"de cacos, de buracos de hiatos e de vácuos".

Na palavra poética de Carlos Drummond, a lembrança "chega
àquele ponto onde é tudo moído no almofariz do ouro uma Europa,
um museu, o projetado amar, o concluso silêncio".

Tímido, ele contrariou o silêncio e, já na velhice, ousou falar do amor
e do corpo. Sempre lúcido, às vezes amargo, observou as coisas que
o rodeavam com ironia ou humor. O itabirano, na verdade, buscou o
perene e o universal. Ou, de volta aos versos de "A Máquina do
Mundo", eleito por escritores e críticos como o melhor poema
brasileiro de todos os tempos, nosso poeta buscou "essa total
explicação da vida, esse nexo primeiro e singular". Mesmo que essa
contemplação se dê "no sono rancoroso dos minérios", ela "dá volta
ao mundo e torna a se engolfar, na estranha ordem geométrica de
tudo".

Aquele que compôs o melhor poema brasileiro de todos os tempos
pode também ser considerado o melhor dos poetas brasileiros. Esse
poeta responde pelo nome de Carlos Drummond de Andrade, que
Minas e Itabira viram nascer, há 100 anos, com o testemunho daquele
que, embora torto, era um anjo. Esse anjo agora evocamos para dizer:
vai, Carlos, sê eterno como lembrança! Muito obrigado!"

Palavras do Deputado Luiz Menezes
ltabirano duas vezes: de nascimento e de coração. Deus me deu a

graça de nascer em Itabira, e amo minha cidade acima de tudo.
Batemos palmas para Carlos Drummond de Andrade, hoje conhecido
em Itabira, Minas Gerais, Brasil e em quase todo o mundo. Ficamos
contentes em saber que um itabirano é um poeta universal. Nossa
cidade é a do minério de ferro. Temos 70% de ferro no calçamento e
90% no sangue. Somos tímidos, tristes, pois vemos a nossa Itabira
indo-se. A Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada a preço de
banana. E lamentável, mas é a realidade. E ainda: o nosso pico do
Cauê, que tinha mil e tantos metros de altura, hoje está abaixo de
45m. Nosso ouro e nosso minério saem no maior trem do mundo.
Jamais poderíamos concordar com a privatização da Vale do Rio
Doce.
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Pergunto: quanto vale a nossa jazida, vendida a preço de banana,

que possui minério para abastecer o mundo por 200 anos? Se
dividirmos o minério que está em nosso Quadrilátero Ferrífero, ainda
teremos 2t para cada habitante da Terra. Só no ano passado, essa
empresa proprocionou R$2.500.000.000,00 de lucro líquido para os
seus compradores.

Nós, itabiranos, jamais concordaremos com isso. Como dói ver o
nosso minério ir embora. Dói muito.

Era o que tinha a dizer no momento.
Palavras do Sr. César Piva

Boa noite, Srs. Deputado Agostinho Patrús, Murílio l-flngel, Angelo
Osvaldo, Deputado Luiz Menezes, jornalista Carlos Felipe e parceiros
de Itabira.

Agradeço a oportunidade de estar aqui em nome dos representantes
da família de Carlos Drummond de Andrade, em especial dos netos
Pedro Augusto, Luiz Maurício e Carlos Manoel.

Primeiramente, contarei um pouco da história dos preparativos para
as comemorações do centenário de Carlos Drummond de Andrade,
nos últimos quatro anos, os quais são fruto do esforço e incentivo, em
especial, de seus netos Luiz Maurício e Pedro Augusto Gralia
Drummond, com a organização da Paralelo 3 e de diversas
instituições e agentes culturais em todo o País.

Esse trabalho, que, desde 1998, reúne uma enorme lista de amigos
e profissionais, resultou em um verdadeiro mosaico cultural com
reedições e digitalização da obra, edição de revistas e publicações
especiais, produção de filmes e documentários, exposições
educativas, congressos e conferências, novos estudos e teses, feiras
e eventos, espetáculos de teatro, música, dança, produtos culturais,
multimídias, monumentos, esculturas e intervenções urbanas.

Um projeto que se configurou nacional e de interesse público ao
conquistar, principalmente, os meios de comunicação e o apoio, ainda
que isoladamente, de diversos parceiros públicos e privados. Um
vigoroso movimento que mobilizou outras tantas iniciativas e
homenagens em vários pontos do Brasil e do exterior, fazendo com
que um 'lJrummond presente", mais do que nunca, confirmasse toda a
sua importância para a cultura brasileira e a mundial.

Por um lado, fica claro o enorme carinho e admiração do povo
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brasileiro para com o escritor, o poeta, o tradutor, o humorista, o
cartunista, o professor, o jornalista, mas, sobretudo, para com o
homem Carlos lJrummond de Andrade.

Por outro lado, também fica evidente o quanto é necessário discutir
e refletir sobre o papel da cultura no desenvolvimento, na medida em
que, principalmente por parte dos dirigentes públicos, seja em âmbito
nacional, estadual ou local, a visão limitada do centenário como
apenas um evento prevaleceu.

Ressalvadas algumas ações isoladas, perdemos, por exemplo, uma
oportunidade privilegiada de fazer uma grande campanha pelo
incentivo ao livro e à leitura, em especial, junto às crianças e à
juventude.

Mais que preservar a memória e difundir a obra de Drummond, o
seu centenário, com todo o conteúdo e tudo o que foi produzido,
poderia de maneira ampla estar integrado à educação, à
comunicação, ao turismo cultural e educativo e ao desenvolvimento
humano, cultural e econômico.

A cidade de Itabira, neste momento, retrocede na perspectiva de se
tornar símbolo do centenário, como alternativa inclusive para o seu
futuro. Esquece que o ferro vai-se embora, mas o homem não.

Foi lamentável ver, ainda, por parte desses mesmos dirigentes
públicos, a incompreensão em relação aos direitos autorais e à
utilização da imagem de Drummond, principalmente quando suas
iniciativas envolviam recursos privados de empresas patrocinadoras,
sobretudo por se tratar de um poeta que se dizia, "de ofício", que tanto
lutou pela garantia e preservação de direitos do autor, pelo respeito ao
resultado de seu trabalho.

Para nós, quando falamos de cultura, falamos do quanto a cultura
deveria ser, um dos principais fatores de incentivo do desenvolvimento
humano. Neste mundo de números, estatísticas, consumo e riscos
globais, a identidade e a auto-estima de um povo só poderá ser
resgatada se os seus valores culturais, seu modo de vida, costumes,
crenças e diferenças forem preservados e valorizados.

E triste constatar a opção do caminho fácil e curto do evento, que,
como um vento, como um sopro passa sem deixar nada no lugar.

Mas sabemos também que, com o exercício da democracia, esses
dirigentes também vão passar. 0 melhor é ver que, mesmo com
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pedras no caminho, a cultura e a obra de Drummond, mais uma vez,
demonstram toda a sua torça que lhe é superior.

O melhor é ver nosso próximo Presidente, o Lula, no seu primeiro
pronunciamento, após ser eleito, dizer que vai se preparar para
governar, lendo Carlos Drummond de Andrade. O melhor é ver
tremular em todo o País a bandeira da esperança.

Para terminar, recentemente, Caique Botkay reuniu em livro valiosas
descobertas, em forma de texto e imagens, tiradas do baú de várias
personalidades, entre elas uma de Drummond, de 19/10/71, que dizia:
"Quem sabe se a pedra no caminho não é mais que um pedido de
carinho?".

Drummond "do tempo presente, dos homens presentes" merece e
está tendo todo o tipo de carinho! Muito obrigado a todos.

Palavras do Secretário Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Prezado Deputado Agostinho Patrús, que preside esta sessão

solene, em nome do Presidente Antônio Júlio; caro amigo e colega
Murílio de Avelar Hingel; prezado Sr. César Piva, que representa os
netos de Carlos Drummond de Andrade; filhos de Maria Julieta
Drummond de Andrade; caro Deputado itabirano Luiz Menezes, autor
do requerimento que nos proporciona esta referência singular do
Legislativo mineiro a Carlos Drummond de Andrade; prezado amigo e
colega Carlos Felipe, autor do livro "Amar Drummond ( ... )", que está
sendo lançado esta noite, sob o patrocínio da Secretaria da Educação
na série "Edições de Minas"; senhoras e senhores presentes; quero
saudar, em especial a pessoa do poeta Adão Ventura Ferreira Reis,
de Itambé do Mato Dentro, mais ao norte da Itabira do Mato Dentro,
de Carlos Drummond de Andrade.

Nestes quatro anos do Governo Itamar Franco que terminam dentro
de mais alguns dias, temos registrado um número extraordinário de
centenários, o que mostra a riqueza da geração do final do século XIX
e do começo do século XX. Foi, de fato, uma geração esplêndida, que
teve uma atuação fundamental no meado do século, no fim da
primeira metade, no início da segunda metade do século XX, por sua
projeção na vida intelectual brasileira.

Devemos a muitos desses mineiros contribuição marcante e decisiva
no processo de construção histórica do século XX. O Governo Itamar
Franco deu todo o incentivo às celebrações; não quis apenas eventos,
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como muito bem adverte César Piva, mas incentivou um processo
de resgate, de reconhecimento, de atualização do contato das
gerações contemporâneas com essas figuras tutelares do nosso
tempo.

Foi assim que celebramos o centenário de Murilo Mendes, um dos
maiores poetas brasileiros, contemporâneo de Drummond, porque
nasceu em Juiz de Fora, em 1901. Foi assim que celebramos o
centenário de Henriqueta Lisboa, talvez a expressão lírica mais
sensível da poesia brasileira e um dos maiores poetas da nossa
literatura, nascida também em 1901, em Lambari. Buscamos todas
essas grandes personagens da aurora do século passado para agora,
neste reinício de século, podermos oferecer às novas gerações a
possibilidade de um novo diálogo com essas obras tão importantes. O
que importa no caso dos centenários não é a efeméride, não é o
acontecimento nem simplesmente a conta redonda de um aniversário,
mas é a oportunidade de, dado o distanciamento crítico pela data,
termos o reencontro profundo com a obra, com o significado da vida
em questão. Foi por isso que procuramos nos associar às
comemorações de Carlos Drummond de Andrade, por recomendação
do Governador Itamar Franco e com meu empenho pessoal. Conheci
o poeta e dele ouvia referências a meu avô, José Osvaldo de Araújo,
que, como ele próprio disse, na sua cronologia, deu-lhe a primeira
palavra amiga da vida literária, publicando um poema seu no velho
"Diário de Minas".

Empenhamo-nos acima das brigas locais e paroquiais que sempre
ocorrem, infelizmente, nas nossas cidades, das injunções políticas, da
circunstância e da localidade. Procuramos contribuir para que, em
toda a parte e para além desses problemas políticos que lamentamos,
pudéssemos ter efetivamente a comemoração do centenário de
Drummond. No caso de Minas, tendo como foco as duas cidades que
marcam profundamente, ao lado do Rio de Janeiro, a vida e a obra de
Drummond.

Itabira, cidade onde nasceu e a que se ligou por todo o tempo, é
uma presença contínua na obra poética de Carlos Drummond de
Andrade, apesar de haver saído de lá. Mas será mesmo que saiu? E
pergunta que há em um poema seu. Ele rememora, resgata,
reconstrói permanentemente a imagem itabirana que está pendurada
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na sua alma. Ele vai descolando essas fotografias, uma superposta
à outra, para buscar permanentemente essas imagens.

Belo Horizonte, cidade onde ele passou o final de sua juventude e
maturidade, está marcada na sua vida, no seu grupo literário.
Drummond o grande líder da roda da década de 20, na Rua da Bahia,
do Café Estrela, da Livraria Francisco Alves, do modernismo mineiro
foi uma figura importantíssima.

Há poucos dias entreguei ao Padre Benjamin, pároco da Igreja da
Floresta, e a D. Serafim, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, um
projeto de reforma do ádrio da Igreja da Floresta, ádrio esse que foi
descaracterizado, mutilado, aviltado, dando origem ao poema "Triste -
Horizonte", de Carlos Drummond de Andrade, em agosto de 1976,
quando ele diz que nunca mais queria ver Belo Horizonte, usando um
verso de García Lorca como epígrafe: "no quiero veria" - aqui, não é a
cidade, e'"la sangre"; reportando-se ao sangue, na arena da tourada
de Ignacio Sánchez Mejía, Drummond via o sangue de Belo
Horizonte, na porta da Igreja da Floresta, pela mutilação da Igreja do
Pe. Artur, na sombra da qual se casou e viu nascer seus dois filhos, e
esperava que essa mutilação de Belo Horizonte não continuasse.

Por iniciativa da Secretaria da Cultura, do IEPHA e da Escola de
Arquitetura da UFMG, quisemos oferecer um projeto. Temos cinco
projetos para que a paróquia de Carlos Drummond de Andrade
escolha qual deva ser implementado, para o resgate e recuperação do
que seria mais grato ao poeta na paisagem belo-horizontina.
Pensamos no detalhe de que aquilo que teria sido mais grato ao poeta
foi exatamente o que mais o magoou.

A respeito do poema "Triste Horizonte", pensamos, por sua atitude
com relação a Itabira e ao fim do Cauê, que Drummond escreveu esse
poema por causa da serra do Curral, que foi mutilada por um projeto
de mineração, que levou o Gen. Castelo Branco a suspender o
tombamento - feito por Rodrigo Meio Franco de Andrade, quando
Drummond trabalhava no IPHAN - da parte mais alcantilada daquela
serra.

Ele menciona a serra do Curral, mas o que mais o agrediu em Belo
Horizonte, como está lá em cada verso do poema "Triste Horizonte",
foi a degradação dos jardins da Igreja de São José, a reforma da
Igreja de São Pedro e a destruição do adro da Igreja de Nossa
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Senhora das Dores. Drummond tinha uma grande sensibilidade,
porque vivia dessa memória. Ele viu as fotografias desses desastres,
que lhe foram dadas pelo Pedro Nava, que, entre 1975 e 1976, havia
outra vez peregrinado por Belo Horizonte, à cata de subsídios para
suas fabulosas memórias.

Ao longo deste tempo, temos procurado estimular as mais diversas
ações, como essa publicação da Secretaria da Educação, anunciada
pelo Secretário Murílio Hingel, desde a primeira reunião da Comissão
Especial do Centenário, criada pelo Governador Itamar Franco.
Estimulamos todo tipo de acontecimento no âmbito das nossas
universidades públicas e privadas e das escolas públicas e
particulares das cidades mineiras ligadas a Carlos Drummond de
Andrade.

Convidamos para fazer parte dessa Comissão o ex-Deputado e ex-
Presidente desta Casa Legislativa, Antônio Dias, hoje Prefeito da
cidade de Francisco Sá, ao lado de Montes Claros, que se chamava
Brejo das Almas. Quando o seu nome mudou para Francisco Sá,
desolado com a perda desse patrimônio imaterial - o nome de uma
cidade -, Carlos Drummond de Andrade apropriou-se dele para dar
título ao seu segundo livro. Depois de "Alguma Poesia", o primeiro, em
1930, foi "Brejo das Almas", em 1933, o segundo livro publicado pelo
poeta Carlos Drummond de Andrade. Assim, o Prefeito de Brejo das
Almas, hoje Francisco Sá, integra a nossa Comissão Especial do
Centenário e estimulou na cidade um trabalho em torno de Carlos
Drummond de Andrade, homem que carinhosamente foi recolher o
nome amputado daquela comunidade norte-mineira para torná-lo
eterno no frontispício do seu segundo livro. Conseguimos realizar
muita coisa.

Quero cumprimentar a família de Carlos Drummond de Andrade
pedindo ao César Piva que leve ao Pedro as nossas congratulações
pelo empenho que teve nas comemorações, no âmbito nacional,
principalmente no Rio Janeiro, junto à Fundação Casa de Rui
Barbosa. Em diversas outras partes, estivemos juntos compartilhando
lances desse grande programa comemorativo, como no Rio Grande
do Sul, no ano passado, na 47a Feira do Livro de Porto Alegre,
quando foi inaugurada nessa cidade uma estátua de Carlos
Drummond de Andrade, ao lado de Mário Quintana, na Praça da
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Alfândega, onde ficará eternizada uma obra de Chico Stokinger,
grande escultor gaúcho; na feira de Ribeirão Preto, em agosto último,
e no 3° Salão do Livro de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Estimulando a leitura e o conhecimento de Drummond, iremos daqui
a pouco ao Cine Belas Artes, onde o cineasta Paulo Thiago está
lançando um filme sobre a vida e a obra de Carlos Drummond de
Andrade.

Essa comemoração não se esgotará no dia 31/10, data do
centenário de nascimento de Carlos Drummond; evidentemente, irá se
multiplicar em diversas ações. Esperamos contar, sobretudo, com a
compreensão da família de Drummond, que é detentora dos direitos
autorais, pois algumas vezes houve conflito com relação a isso.
Esperamos que haja sempre a participação generosa dos netos de
Drummond; esperamos uma visão lúcida e positiva de Itabira, para
além das suas querelas locais, político-partidárias; esperamos uma
união em torno da obra de Carlos Drummond de Andrade, que é um
patrimônio maior da cultura de Minas Gerais e do Brasil. Drummond é
um dos maiores poetas da língua portuguesa, uma , das línguas mais
faladas no mundo e oficializada pela UNESCO. E o poeta de um
idioma que deve ser falado no mundo inteiro. Portanto, temos de
estimular, por meio do conhecimento de Drummond, a projeção da
língua portuguesa. Que Drummond seja, ao mesmo tempo, traduzido
para outros idiomas - como já tem sido - a fim de assumir essa
universalidade conquistada pela sua poesia. A poesia que nos deixa é
um dos trechos mais altos da poesia feita no Brasil, em língua
portuguesa. E assim que a vemos e a queremos, como seus
conterrâneos, admiradores, como responsáveis por atividades
culturais no nosso Estado, este Estado que tanto amou. Ele é um
patrimônio, que tanto se dedicou trabalhando no IPHAM, escrevendo
em favor das nossas cidades históricas poesias e crônicas, onde
muitas vezes denunciou descaso e problemas na sua conservação.

Esperamos que Minas Gerais esteja para além do som, para além
das circunstâncias, para além do evento, sempre aderida e solidária a
Carlos Drummond de Andrade, nosso fraterno irmão mineiro, nosso
símbolo, nossa síntese. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Murílio de Aveilar Hingel
Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús; Secretário Angelo Osvaldo;
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César Piva; jornalista Carlos Felipe; Deputado Luiz Menezes, há
alguns anos, tive a oportunidade, que considero uma circunstância
muito favorável, de ter em minhas mãos um livro de título instigante:
"As Chaves do Século XXI", editado pela UNESCO, com a
participação da conhecida Editora Seuil.

O livro foi o resultado de uma série de colóquios promovidos pela
UNESCO, em Paris, para os quais foram convidados intelectuais de
todo o mundo, entre eles o ex-Ministro da Educação do Brasil, Sr.
Eduardo Portela. Nesses colóquios, foram discutidos assuntos das
mais variadas naturezas: como seria o século XXI no nível cultural;
como seria o século XXI no nível ambiental; como seria o século XXI
no que diz respeito à paz.

Um capítulo tratava da educação no século XXI. Três intelectuais
escreveram sobre ela. Rememoro aqui um sociólogo que tenho
mencionado em muitas oportunidades: Edgard Morin. Diz ele que a
educação enfrentará muitos desafios, tais como os ligados aos
avanços tecnológicos, à informática, à educação, à distância, aos
novos conceitos de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a
viver e a conviver, aprender a ser. Mas, para Edgar Morin, o maior
desafio que estará por conta das educadoras e dos educadores é o de
formar um cidadão que seja, ao mesmo tempo, planetário e local.

Vejo, nas comemorações do centenário de Carlos Drummond de
Andrade, uma resposta, por modesta que seja, a esse duplo desafio,
porque estamos justamente cultivando um valor local, regional,
nacional e universal, que se projeta nessas duas direções.

O mundo não é hoje menor do que foi, mas - é claro - o avanço dos
modernos meios de comunicação faz com que as situações pareçam
diferentes. Acima de tudo, nesse mundo de globalização econômica,
em que algumas nações querem impor um determinado padrão, uma
determinada concepção econômica e social, nada mais importante
que a defesa das identidades local, regional e nacional. E Morin diz
que não há contradição nesse duplo desafio. Ao contrário, existe uma
conjunção que deve ser procurada em seu aprofundamento para o
enriquecimento pessoal, local, nacional e universal.

A Secretaria da Educação está consciente desse desafio, de certa
forma delineado em "Sagarana" - o nome já diz muito -, nome fantasia
da nossa proposta educacional "Educação para a Vida com Dignidade
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e Esperança".

Parece que já estávamos antevendo a eleição de Luís Inácio Lula da
Silva à Presidência da República. Então, dentro desse contexto, a
Secretaria da Educação criou a série "Edições de Minas", que trata
dos valores de Minas, da cultura de Minas, da tradição de Minas, da
política de Minas, do extraordinário modo de ser do mineiro, que
consegue ser admirado e respeitado por todos os brasileiros. Isso não
acontece com os naturais de outros Estados da Federação.

Assim, ao levar à escola o escritor Carlos Drummond de Andrade, o
que a Secretaria da Educação pretendeu - e, para tanto, contou com o
valor do jornalista Carlos Felipe e com o apoio incondicional de toda a
Secretaria da Educação -' foi que Carlos Drummond de Andrade
chegasse a cada escola social e fosse lido, interpretado e saudado, de
tal forma que realizássemos aquilo que Edgar Morin vislumbrou. Hoje,
ao mesmo tempo em que as nossas escolas têm equipamentos de
informática, têm também, em suas bibliotecas, o livro "Amar
Drummond". Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Presidente entregará ao Sr. César

Piva a placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres:
"Palavras não são capazes de captar a simplicidade dos sentimentos
e a emoção que a poesia de Drummond desperta em nós. A
grandiosidade de sua obra transcende os símbolos, ocupa o registro
do indizível. Por isso, tudo o que se pretende elogioso ao Poeta de
itabira resulta insuficiente.".

A homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, no "Ano Carlos Drummond de Andrade", pelo centenário do
nascimento desse homem que ainda hoje engrandece o Estado."

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical e Declamação de Poesia

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a professora e cantora
popular Rosa Helena Pimentel, que, acompanhada do violinista Vilmar
de Oliveira, declamará o poema "Apelo".

A Sra. Rosa Helena Pimentel - Boa-noite a todos. Antes do poema
"Apelo", faremos uma homenagem ao próprio Drummond, a todas as
mães, às mulheres, com o poema de Drummond "Canção Amiga", que
foi musicado por Milton Nascimento.
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- Procede-se à apresentação musical.
A Sra. Rosa Helena Pimentel - Goethe nos disse que todos os dias

deveríamos ler um belo poema, contemplar um belo quadro, ouvir
uma linda canção e dizer algumas palavras bonitas. Assim, é com
palavras desse Drummond multifacetado, que se preocupou com a
vida, a morte, o cotidiano, a política e o trabalho, que queremos falar
um pouquinho mais. Neste momento especial da democracia em
nossa Nação, em que ocorreu uma eleição tão limpa e bonita - Lula lá
-, feliz por ser brasileira, quero fazer uma homenagem a todos os que
lutaram, como o fazem nesta Casa, pela democracia e pelo respeito
aos trabalhadores e ao povo em geral, recitando um poema de Carlos
Drummond de Andrade, chamado "Apelo', em que o autor faz ao
então Marechal Ernesto Geisel um apelo pela liberdade da cantora
Nara Leão, que cantou para nossa juventude bossa nova e foi musa
da nossa MPB.

- Procede-se à declamação de poemas e à apresentação musical.
A Sra. Rosa Helena Pimentel - Há outro poema do Drummond tão

lindo, que peço permissão ao público e à Mesa para declamá-lo.
Trata-se da "Elegia 1938", em que o grande poeta previu os
acontecimentos de 11/9/2001. Como resposta, cantarei uma música
de Vinícius de Morais.

- Procede-se à declamação de poema e à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos
convidados e das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária
de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia regimental.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 268a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 30/10/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - Questão de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - 2 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.407/2001;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
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1.854/2001; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.904/2001; aprovação na forma do
Substitutivo n o 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.953/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 2.159/2002; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
2.171/2002; encerramento da discussão: votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas n

o
s 3 a 6; aprovação;

prejudicial idade das Emendas n os 1 e 2 - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.170/2000; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.254/2000;
aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.783/2001; designação de relator; utilização pelo relator do
prazo regimental para emissão de seu parecer - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Hely Tarqüínio - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

ia Parte
Ata
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- O Deputado Wanderiey Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2° Parte (Ordem do Dia)

P Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2° Parte da reunião, em sua i° Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em

que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.001/2000 distribuído à Comissão
de Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos

trabalhos para entendimentos entre os Líderes.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado João Leite, vai suspender a reunião por 20
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

Presidência vai passar à 2° Fase da 20 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.407/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Ouro Fino para o fim que
menciona. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer.
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 Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.854/2001, do
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Deputado Rogério Correia, que institui o Dia Estadual da Poesia. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Educação 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. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.854/2001
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.904/2001, do
Deputado Sebastião Costa, que altera a redação do parágrafo único
do art. 1° da Lei n° 13.205, de 15/4/99, e dá outras providências. 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° 1.904/2001 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.953/2002, do
Deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Abaeté o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto 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° 1.953/2002 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.159/2002, do
Deputado Eduardo Brandão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação ao consumidor sobre qualquer alteração na quantidade de
produtos expostos à venda no comércio e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
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forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Defesa
do Consumidor opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n°2.159/2002 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 2.171/2002, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual de
Turismo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Turismo opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 3, 4, 5
e 6, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2,

apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 3 a 6.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda n° 4, ficam
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 e 2. Fica, portanto, aprovado, em 1°

turno, o Projeto de Lei n° 2.171/2002 com as Emendas n°5 3 a 6. A
Comissão de Turismo.

Discussão, em 2 0 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 Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.170/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.254/2000, do
Deputado João Paulo, que dispõe sobre a proibição do uso de
telefones celulares dentro de salas de aula, teatros, cinemas, igrejas e
dá outras providências. A Comissão de Educação opina pela
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aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo 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. Fica, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.254/2000 com a Emenda
n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.783/2001, do
Governador do Estado, que revoga a Lei n° 13.162, de 20/1/99, que
dispõe sobre a composição da frota oficial de veículos do Estado e
estabelece incentivo fiscal. A Comissão de Administração Pública
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 20
do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e indaga de S. Exa. se está em
condição de emitir parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir meu parecer.

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

Presidência encerra a reunião,convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
ATA DA 122° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de

outubro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Márcio Kangussu, Durval Angelo e Marcelo
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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: ofícios do Cel. PM Jaime Pimentel de Souza, Chefe



44
do Estado-Maior da PMMG (2), publicados no "Diário do Legislativo"
em 26/9/2002 e 11/10/2002; dos Srs. Nedens Ulisses Freire Vieira,
Procurador-Geral de Justiça do Estado, e Murilo José Pereira,
Corregedor-Geral de Justiça do Estado (2), publicados no "Diário do
Legislativo" em 10/10/2002 e 17/10/2002; de Iraci de Assis Cunha,
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de Belo Horizonte, publicado no "Diário do Legislativo" em 11/10/2002;
dos Srs. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral de Policia do
Estado, publicado no "Diário do Legislativo" em 11/10/2002; Jair José
Varão Pinto Júnior, Juiz de Direito Substituto da 8a Vara Criminal,
publicado no "Diário do Legislativo" em 11/10/2002; da Sra. Maria
Helena Rezende de Souza Mello, Delegada de Polícia li da 2
Seccional Sul - lia Delegacia Distrital, solicitando cópia das notas
taquigráficas da reunião ordinária da Comissão realizada em
26/9/2002; do Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da
PMMG, encaminhando exemplar do livro "Diretriz para a Produção de
Serviços de Segurança Pública"; dos Srs. Lúcio Eduardo de Brito, Juiz
de Direito da Vara da Infância e Juventude e Execuções Penais,
trazendo ao conhecimento da Comissão a situação da cadeia pública
de Uberaba; Morei Queiroz da Costa Ribeiro, Gerente da Divisão de
Infra-Estrutura de Energia e Irrigação da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -, encaminhando cópia de ata da reunião entre esse
órgão e a Comissão dos Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Murta,
realizada em 15/7/2002; cartas do 2 0-Ten. PM Hélcio Godinho dos
Santos e do Sr. Geraldo Passos da Silva, ex-Soldado PM, em que
apresentam denúncias relativas a suas aposentadorias; de
representantes da Associação dos Moradores Atingidos pela
Barragem de Cachoeira da Providência - AMABCP -, solicitando apoio
da Comissão para defender os atingidos e o meio ambiente em Pedra
do Anta; convites formulados pelo Sr. Marcelo Resende de Souza,
Diretor-Geral do Instituto de Terras de Minas Gerais - [TER-MG -, para
um seminário sobre assentamentos rurais, em 4 e 511/2002; pelo
Gerente Regional de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, para reuniões da Comissão Local de Assistência
Social, em 23/9 e 31/10/2002; pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental,
para reunião a ser realizada em 19/10/2002, com o objetivo de estudar
proposta de política de saúde mental; pela Sra. Andréa Zhouri,
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Coordenadora do GESTA, para audiência pública em Coronel
Murta, a se realizar em 15/10/2002; jornal da BHZ Sul, edição de
setembro de 2002; exemplar de 'Partilha", informativo do Centro
Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo,
edição de setembro de 2002; denúncias recebidas no gabinete do
Deputado Márcio Kangussu, relativas à situação da Penitenciária José
Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves; e denúncia relativa à Guarda-
Mirim masculina de Juiz de Fora, feita pelo Sr. Paulo Jorge Pires
Plaisant. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação o Requerimento n° 3.505/2002, é
adiada sua apreciação. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.992/2002. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Márcio
Kangussu, em que solicita a realização de ciclo de debates sobre
direitos humanos e educação para a cidadania; e Durval Angelo, em
que solicita sejam convidados representantes do Ministério Público e
da Associação de Moradores do Bairro Santa Tereza para debaterem
a situação dos ocupantes de prédios abandonados de propriedade da
empresa Incorporação, Comércio e Construção Ltda. - CC -' nesta
Capital. 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, 30 de outubro de 2002.	-
Márcio Kangussu, ?residente João Leite - Durval Angelo.	-

ATA DA 970 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Jorge
Eduardo de Oliveira e Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado
Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB),
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 Hely Tarqüínio,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência registra a presença dos Srs. Luiz Humberto Carneiro,
Deputado Estadual eleito; Vicente de Paula de Oliveira, Coordenador
do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UEMG; Wiliemon Hertofony
da Silva, Presidente do Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra de Minas Gerais; Ronaldo Moreira Araújo, Diretor
de Administração e Finanças do Conselho de Participação e
Integração da Comunidade Negra de Minas Gerais, Neide Wood
Almeida, Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão da UEMG; informa que
a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: exemplar do
livro "Educação e cuidado na primeira infância - Grandes Desafios",
encaminhado pela representação da UNESCO no Brasil. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.810/2001
e 2.327/2002 (Deputado Antônio Carlos Andrada) 2.286/2002
(Deputado José Henrique) e 2.328/2002 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva), em turno único. 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 Paulo Piau em que solicita a realização
de audiência pública intitulada " A Comunidade Negra e o Governo
Aécio Neves", em comemoração ao Dia Nacional da Comunidade
Negra, para discutirem projetos e programas em prol da comunidade
negra, a inserção social da raça negra no mercado de trabalho e
melhor oportunidade de vagas na educação e a alocação de recursos
para os órgãos oficiais e entidades da sociedade civil que
representam o seguimento; e em que solicita a realização de
audiência pública para se discutir, com a comunidade acadêmica da
UEMG e da UNIMONTES, com representante da equipe de transição
do Governo Aécio Neves e representantes de órgãos governamentais
e entidades educacionais, a realidade financeira e organizacional
dessas Universidades, com ênfase para a transformação das
fundações de "campi" agregados em centros universitários; e Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de
Estado da Educação, com vistas a que reconsidere a existência de 2

rÁ



47
vagas para o cargo de Inspetor Escolar, na estrutura da 32°
Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre. 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, 30 de outubro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.271/2002

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria da CPI do Preço do Leite, o Projeto de Lei n° 2.271/2002
dispõe sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de laticínios e
dá outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem, agora, a proposição a esta
Comissão para ser apreciada em seus aspectos de mérito, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece punições para o caso de emprego

irregular de soro de queijo na fabricação de laticínios. Estabelece,
ainda, alíquota de 30% para o ICMS incidente nas operações internas
com a venda de soro de queijo. Por meio dessas medidas, pretende-
se dotar o Estado de um instrumento eficaz para coibir o uso
fraudulento de soro de queijo na produção de laticínios e aumentar o
consumo industrial de leite produzido no Estado, o que iria beneficiar
tanto os consumidores, como os produtores de leite.

O soro de queijo, também denominado soro de leite, é um
subproduto obtido no processo de fabricação de queijos. Para cada
mil litros de leite, obtêm-se, em média, cerca de 800 litros de soro.
Graças a pesquisas e inovações tecnológicas, esse soro,
anteriormente destinado à alimentação animal ou descartado em rios,
tem sido cada vez mais utilizado na fabricação de derivados do leite,
como ricotas, iogurtes, sorvetes, bebidas lácteas e outros produtos
alimentares. Para atender a essa demanda crescente, o Brasil tornou-
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se um grande importador de soro de leite em pó, o que fez com que
as importações aumentassem cerca de 4 vezes nos últimos 5 anos.

Contudo, conforme detectado pela CPI do Preço do Leite, algumas
indústrias desenvolveram produtos com adição de soro, os quais vêm
sendo erroneamente identificados pelos consumidores como leite
integral, havendo, até mesmo, suspeitas de que a proporção de soro
esteja acima do legalmente permitido. Essa prática, além de induzir o
consumidor a erro, tem provocado sérias distorções no mercado do
leite.

Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo n° 1, que faz com que a alíquota do ICMS
recaia sobre o produto lácteo fluido que tenha sido fabricado com
adição de soro de leite. Com isso, onera-se não o soro, que, na
maioria das vezes, é utilizado corretamente, mas o produto final que
concorre diretamente e de forma desleal com o leite integral,
provocando uma contínua diminuição da renda dos produtores.

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

2.271/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Jorge Eduardo de

Oliveira - Bilac Pinto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.392/2002

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria conjunta dos Deputados João Batista de Oliveira e
Antônio Andrade, o Projeto de Lei n° 2.392/2002 dispõe sobre a
política estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva
do algodão 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
conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A cotonicultura teve, no Estado de Minas Gerais, grande
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crescimento durante a década de 1980, impulsionado pelas
excelentes condições de crédito agrícola da época, aliadas ao
potencial produtivo das áreas mineiras, em especial do Norte de
Minas.

Sem sustentação técnica e com um mercado desorganizado, a
cultura foi vitima de superoferta, problemas sanitários e interrupção
das linhas de crédito agrícola favoráveis, o que resultou em perda
sistemática de área plantada e produtividade. O vigoroso parque
industrial têxtil já implantado no Estado se viu forçado a importar
matéria-prima de regiões produtoras de outros países e Estados.

De forma oportunista, Estados do Centro-Oeste e do Nordeste
brasileiro adiantaram-se na oferta de incentivos à produção do
algodão, desenvolvendo mercados importantes, enquanto, à mingua,
encolhia a produção mineira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ouvindo
órgãos públicos, entidades do setor rural, representantes do setor
industrial e agências tinanciadoras, vem promovendo debates em
torno da questão da cadeia produtiva do algodão há anos. Todos os
atores da cadeia reconhecem a excelente qualidade das condições
edafoclimáticas dos campos mineiros para a produção do algodão e
discutem um programa estadual de incentivo que coloque em foco não
apenas o crédito, mas a tecnologia de produção, o controle de pragas
e doenças, o compromisso da indústria mineira na absorção da
produção e as condições adequadas de tributação, para que nosso
produto seja competitivo no mercado.

Nesse sentido, o projeto em tela ao propor uma política pública que
estabelece diretrizes, define competências do Executivo e indica as
fontes de recursos, dá o primeiro passo formal com o objetivo de
viabilizar um pacto estadual para retomar o desenvolvimento da
cadeia produtiva do algodão.

A nosso ver, o projeto é bastante louvável e cria condições para que
os setores que integram a cadeia produtiva do algodão possam se
articular sob coordenação do Estado e promover uma atividade
reconhecidamente geradora de emprego e renda nas regiões onde é
desenvolvida.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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2.39212002 no 1° turno.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,

relator - Bilac Pinto.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 30/10/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Cândida Melo, ocorrido em 27/10/2002, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Maria
Luzia Cata, ocorrido em 28/10/2002, em João Monlevade. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
José Rodrigues Filho, ocorrido em 11/10/2002, em Conceição das
Pedras. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade do Município de Elõi Mendes

pelo transcurso do 91° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.477/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Mato Verde
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.482/2002, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Francisco Sã
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.483/2002, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Bom
Sucesso pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.484/2002, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Manga pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.485/2002, do Deputado Arlen Santiago).
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ERRATAS
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.279/2000
Na publicação do parecer em epígrafe, verificada na edição de

21111/2001, na pág. 24, col. 1, no art. 30, onde se lê:
"classificados nas posições ou códigos da Nomenclatura Brasileira

de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NMB-SH - 3412.30.00,

	

3413.31.00,	3419.19.10,	3501.31.20,	3501.32.20,	3501.33.20,
3501.34.20, 3502.31.00, 3541.40.16 e 3541.40.32", leia-se:

"classificados nas posições ou códigos da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH - 8412.80.00,

	

8413.81.00,	841 9.19.10,	8501.31.20,	8501.32.20,	8501.33.20,
8501.34.20, 8502.31.00, 8541.40.16 e 8541.40.32".

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.279/2000

Na publicação do parecer em epígrafe, verificada na edição de
21/11/2001, na pág. 25, col. 3, no art. 30, onde se lê:

"classificados nas posições ou códigos da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NMB-SH - 3412.30.00,

	

3413.31.00,	3419.19.10, 3501.31.20,	3501.32.20, 3501.33.20,
3501.34.20, 3502.31.00, 3541.40.16 e 3541.40.32", leia-se:

"classificados nas posições ou códigos da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH - 8412.80.00,

	

8413.81.00,	8419.19.10,	8501.31.20,	8501.32.20,	8501.33.20,
8501.34.20, 8502.31.00, 8541.40.16 e 8541.40.32".

LEI N° 14.062, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
Na publicação da promulgação da lei em epígrafe, verificada na

edição de 29/12/2001, na pág. 34, col. 1, no art. 30, onde se lê:
"classificados nas posições ou códigos da Nomenclatura Brasileira

de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NMB-SH - 3412.30.00,

	

3413.31.00,	3419.19.10,	3501.31.20,	3501.32.20,	3501.33.20,
3501.34.20, 3502.31.00, 3541 .40.16 e 3541.40.32", leia-se:

"classificados nas posições ou códigos da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH - 8412.80.00,

	

8413.81.00,	8419.19.10,	8501.31.20,	8501.32.20,	8501.33.20,
8501.34.20, 8502.31.00, 8541.40.16 e 8541.40.32".
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2002

ATA

ATA DA 405 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3,1/10/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n° 337 e 338/2002
(encaminham Projeto de Lei n° 2.437/2002 e Veto Total à Proposição
de Lei n° 15.267, respectivamente), do Governador do Estado - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Requerimentos n

o
s 3.522 e 3.523/2002 - Requerimentos da Comissão

de Direitos Humanos, da Comissão Especial da SAMARCO e dos
Deputados Paulo Piau e Marcelo Gonçalves - Comunicações:
Comunicação do Deputado Wanderley Ávila - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Doutor Viana, Amilcar Martins e Rogério
Correia - Questão de ordem - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Piau; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Marcelo
Gonçalves e da Comissão Especial da SAMARCO; aprovação - 2°
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Prosseguimento da discussão, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei no 1.783/2001; encerramento da discussão; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Milton - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Cunha - Márcio Nangussu - Marco Régis - Maria José

rÁ



53
Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N° 337/2002
- A Mensagem n° 337/2002, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada na

edição do dia 10/11/2002.
PROJETO DE LEI N°2.437/2002

- O Projeto de Lei n° 2.43712002, lido pelo Sr. Secretário, foi
publicado na edição do dia 10/11/2002.

"MENSAGEM N° 338/2002*
Belo Horizonte, 30 de outubro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso da atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto total à Proposição de Lei n° 15.267, que cria a Ouvidoria de
Saúde da Mulher.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

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

Ao examinar a Proposição de Lei n° 15.267, vejo-me compelido, por
motivos de ordem constitucional, a negar-lhe sanção.

E que a supramencionada Proposição de Lei, que pretende criar a
Ouvidoria Geral de Saúde da Mulher, órgão dotado de autonomia
administrativa e financeira, auxiliar do Poder Executivo na fiscalização
dos serviços e na recepção e no encaminhamento de denúncias,
sugestões e propostas relacionadas com a área de saúde da mulher
no Estado, e criar, também, o cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher,
teve origem no Projeto de Lei Complementar n° 39/2001, depois
Projeto de Lei n° 1.688/2001, de iniciativa parlamentar, padecendo,
por isso, do vício de inconstitucionalidade formal, por afrontar o
disposto nas alíneas "b" e 'e" do inciso III do artigo 66 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, que dizem ser matérias de iniciativa
privativa do Governador do Estado "a criação de cargo e função
públicos da administração direta, autárquica e fundacional", e "a
criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão
autônomo e entidade da administração indireta".

Ademais, a competência proposta para a Ouvidoria de Saúde da
Mulher já está afeta ao Sistema de Auditoria Assistencial (Resolução
SES n° 674/97) e ao Conselho Estadual de Saúde, não podendo o
Estado organizar serviços públicos com "duplicidade de meios para
fins idênticos" (art. 7 0 , inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080/90).

Esses são os motivos de ordem constitucional e interesse público
que me obrigam a opor veto total à Proposição de Lei n° 15.267, o que
faço no uso da competência privativa a mim atribuída pelo artigo 90,
VII, da Constituição do Estado, devolvendo a supramencionada
proposição de lei à Egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de outubro de
2002.

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

- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

T Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

REQUERIMENTOS
N° 3.522/2002, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando

seja encaminhado ofício ao Secretário da Fazenda com vistas a que
estenda para a avicultura a isenção do ICMS incidente sobre o frete
da soja destinada à suinocultura.

N° 3.523/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que proceda à
transferência de recursos previstos na Emenda à Constituição n° 47,
de 2000, para a implantação e desenvolvimento da UEMG,
especialmente no "campus" da Fundação Cultural Campanha da
Princesa, em Campanha.

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja realizado ciclo
de debates para abordar o tema "Direitos Humanos: Educação para a
Cidadania", com a participação de representantes de instituições
públicas e privadas. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial da SAMARCO e dos Deputados Paulo Piau e Marcelo
Gonçalves.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

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

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia, a
Associação de Consorciados e ex-Consorciados lesados pelo Uniauto
e Liderauto anunciou, em assembléia realizada em 26/10/2002, que
pedirá à Comissão de Defesa do Consumidor deste Legislativo a
instalação de CRI para garantir a completa apuração dos fatos que
culminaram com o fechamento daquelas empresas.

Liquidadas em fevereiro pelo Banco Central, as empresas causaram
aos 14.950 consorciados um prejuízo avaliado em R$25.000.000,00.
Estão sendo apuradas irregularidades de toda sorte, entre as quais
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um calote de R$1 1.000.000,00 no INSS e a possibilidade de que,
avisados com antecedência sobre o fechamento, os diretores das
empresas teriam destruído arquivos e registros de operações
financeiras, dificultando a liquidação e lesando ainda mais os
consorciados. Apura-se, ainda, a intenção de se incendiar a sede das
empresas, uma vez que foi encontrada ali grande quantidade de
explosivos. Os consorciados também estão revoltados com o luxo da
sede da empresa, que inclui uma cobertura com suíte, sauna e
piscina, além de outros requintes.

A Polícia Federal prossegue no inquérito que apura a ocorrência de
crimes de colarinho branco, de ocultação de bens e até de lavagem de
dinheiro.
A Receita Federal instalou auditoria para apurar outras

irregularidades e pode pedir a quebra de sigilo fiscal dos diretores e
gerentes das empresas.

O que causa espanto é que desde 1996 já estavam sendo
apontadas situações que levaram o Banco Central a impedir que o
Uniauto abrisse novos grupos.

Se desde aquela ocasião suspeitava-se da lisura dos procedimentos
da empresa, esperou-se muito para averiguar a fundo todas as
denúncias. Se os fatos tivessem sido apurados naquela época, o
fechamento das empresas talvez pudesse ter sido antecipado,
poupando-se, assim, os consorciados de um prejuízo maior e
evitando-se novas adesões.

Os consorciados estão revoltados, e com razão. Como informa o
Presidente da ASCOL, José Antônio Pereira de Matos, a idéia da CRI
já tem a aprovação dos consorciados, por decisão da assembléia
geral, e conta com mais de cinco mil assinaturas colhidas durante
campanha realizada no centro da Capital. Como membro da
Comissão de Defesa do Consumidor, coloco-me à disposição da
ASCOL e dos consorciados para essa ou outras providências.

Estou certo de que este Legislativo acolherá o clamor dos
consorciados lesados e contribuirá para as investigações em torno do
caso, com excelentes resultados, a exemplo dos obtidos por outras
CPIs. E preciso afastar a idéia de que prevalecem o poder econômico
e a impunidade. Os crimes de colarinho branco são tão reprováveis
quanto os demais, e a ação da justiça deve buscar não só o
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cumprimento das leis, mas também a proteção dos direitos dos
cidadãos. Se for instalada a CRI, as suas conclusões deverão ser
encaminhadas ao Ministério Público para as providências legais, que
serão uma resposta ao anseio dos consorciados lesados. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje,

mais do que nunca, não podia abrir mão de subir a esta tribuna.
Tenho a absoluta convicção da necessidade de estar aqui nesta tarde,
não para falar das banalidades do dia-a-dia da política, de um
Governador que falou isto ou aquilo ou que deixou de cumprir algum
compromisso. Venho falar de assunto realmente importante,
fundamental, permanente. Hoje é dia 31 de outubro, centenário de
nascimento de Carlos Drummond de Andrade.

Estou aqui para celebrar a obra e a vida desse grande poeta, para
dizer do nosso orgulho de ser conterrâneo desse grande mineiro, do
nosso orgulho de ser contemporâneo, em grande parte, desse homem
que deixou obra inesquecível.

Não é preciso dizer muito mais sobre Carlos Drummond de Andrade.
Muito já foi dito, muito ainda se dirá. Basta dizer que Drummond, com
simplicidade, com sensibilidade, falou sobre as coisas e os
sentimentos da gente de Minas, da sua aldeia. Com isso, escreveu
obra absolutamente universal. Falou sobre o sentimento dos homens,
das mulheres, sobre aquilo que é realmente importante na nossa vida.

Não vejo melhor maneira de prestar homenagem a ele, que não
gostava de ser chamado de poeta maior, mas que o era, que recusou
todas as homenagens em vida, títulos acadêmicos, doutor "honoris
causa", ser membro da Academia Brasileira de Letras, mas que
produziu a mais importante, a mais permanente obra na poesia. As
suas crônicas e textos também são inesquecíveis. A melhor forma de
homenageá-lo e à sua obra é lembrarmos algumas coisas que nos
deixou. Começo pelo primeiro de seus livros, pelo primeiro poema do
primeiro livro, "Alguma Poesia", que é o "Poema de Sete Faces". Não
tenho tempo de lê-lo inteiro, mas é preciso lembrar: "Quando nasci,
um anjo torto/desses que vivem na sombra/disse: Vai, Carlos! ser
gauche na vida".

Peço respeito ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, porque estou
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falando sobre Carlos Drummond de Andrade. E preciso silêncio,
porque estou falando do maior poeta brasileiro no dia do seu
centenário. Drummond disse: "Quando nasci, um anjo torto/desses
que vivem na sombra/disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida".

Chega-se, então, ao verso famoso: "Mundo, mundo, vasto mundo/se
eu me chamasse Raimundo/seria uma rima, não seria uma
solução./Mundo, mundo, vasto mundo/mais vasto é meu coração".

Alguns anos depois, negou isso, dizendo: "Não, meu coração não é
maior do que o mundo".

Drummond continua sua obra, falando sobre Itabira, Belo Horizonte,
sobre mineiras e mineiros, como no poema 'Jardim da Praça da
Liberdade": "Verdes bulindo./Sonata cariciosa da água/fugindo entre
rosas geométricas./Ventos ei ísios./Macio./Jardim tão pouco
brasileiro.., mas tão lindo./Jardim da Praça da Liberdade,/Versailles
entre bondes".

Fala sobre "As Namoradas Mineiras": "Uma namorada em cada
município/os municípios mineiros são duzentos e quinze,/mas o
verdadeiro amor onde se esconderá:/em Varginha, Espinosa ou
Caratinga?".

Vai falando sobre essas coisas permanentes, como a famosa
"Confidência do Itabirano": "Alguns anos vivi em
itabira./Principalmente nasci em ltabira./Por isso sou triste, orgulhoso:
de ferro/Noventa por cento de ferro nas calçadas./Oitenta por cento
de ferro nas almas/E esse alheamento do que na vida é porosidade e
comunicação./Tive ouro, tive gado, tive fazendas./Hoje sou funcionário
público./ltabira é apenas uma fotografia na parede/Mas como dói!".

Fala sobre "A Canção da Moça Fantasma de Belo Horizonte": "Eu
sou a moça fantasma/que espera na rua do chumbo o carro da
madrugada".

A seguinte poesia, "Mãos Dadas", dedico ao Deputado Durval
Angelo:

"Não serei o poeta de um mundo caduco./Também não cantarei o
mundo futuro./Estou preso à vida e olho meus companheiros./Estão
taciturnos, mas nutrem grandes esperanças./Entre eles, considero a
enorme realidade/O presente é tão grande, não nos afastemos./Não
nos afastemos muito, vamos de mãos dadas".

E vai dizendo, como em "Quadrilha", que todos conhecemos: "João



59
amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava
Joaquim que amava Liii que não amava ninguém.! João foi para os
Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de
desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Liii casou com J.
Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história".

Não é possível, se bem que fosse desejável, que esta Casa seja
também o espaço da poesia. No entanto, ficamos felizes ontem, por
esta Casa ter aprovado o projeto do Deputado Rogério Correia, o qual
transforma o dia 31 de outubro em Dia da Poesia, em homenagem a
Carlos Drummond de Andrade.

Finalizo com "Canção Amiga": "Eu preparo uma canção em que
minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale
como dois olhos.! Caminho por uma rua que passa em muitos países.!
Se não vêem, eu vejo e saúdo velhos amigos.! Eu distribuo um
segredo como quem ama ou sorri.! No jeito mais natural, dois carinhos
se procuram.! Minha vida, nossas vidas formam um só diamante.!
Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas.! Eu preparo uma
canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças".

Finalizo lembrando a frase mais simples, a mais conhecida de
Drummond: "O que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar?".
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,

ocupo esta tribuna pelos mesmos motivos do Deputado Amilcar
Martins - e o Deputado Alencar da Silveira Júnior ficou silencioso para
ouvi-lo -: faço homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade.
Parabenizo o Deputado Amilcar, que prestou homenagem não apenas
em nome de toda a Casa, de Itabira, de Minas Gerais, do Brasil, mas,
certamente, em nome do mundo inteiro, já que todos reconhecem
quão grande poeta foi Drummond.

Ontem tivemos a felicidade, como já lembrou o Deputado, de
aprovar o Dia Estadual da Poesia, a ser comemorado em 31!1O. Essa
é a homenagem que fizemos a Carlos Drummond de Andrade,
singela, mas importante, porque durará ao longo dos anos. No dia
31!10, os estudantes de escolas públicas e particulares farão
homenagens, discutirão poesias e participarão de concursos, já que
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esse projeto, além de instituir o Dia Estadual da Poesia, estabelece
um concurso anual.

Essa é a homenagem que lhe fazemos nesta legislatura, que
termina exatamente no ano do centenário desse grande poeta. Entre
várias outras questões que orgulharam os Deputados nesta
legislatura, há o fato de nos ter sido permitido terminá-la exatamente
no ano do centenário. Portanto, esta homenagem é de toda esta
legislatura, para que todos lembrem, ao longo dos anos, não apenas
do centenário, mas, a cada dia de cada ano, do nascimento de
Drummond.

Nesta tribuna, além desta homenagem a Carlos Drummond de
Andrade, feita também pelo Deputado Amilcar Martins, quero fazer um
apelo ao Governo do Estado, para que tenha a sensibilidade de
sancionar a proposição de lei, a fim de permitir que, a partir do
próximo ano, o próprio Governo coloque em prática aquilo que
estabelecemos na Assembléia Legislativa. Tenho certeza de que o
Governador Itamar Franco demonstrará sensibilidade ao sancionar
essa proposição de lei, permitindo aos Deputados esta homenagem a
Carlos Drummond de Andrade.

Quero lembrar, também, do Deputado Luiz Menezes, de Itabira, que
agora se encontra nessa cidade, certamente comemorando os 100
anos de Drummond. Felizmente esteve conosco nesta legislatura e
pôde ser também um Deputado do centenário de Carlos Drummond
de Andrade.

O Deputado Amilcar Martins citou uma das poesias que também
quero lembrar. Ao fazer minha campanha eleitoral, fiz a propaganda
da lei que propunha nesta Casa como um incentivo á cultura, como
um dos projetos que apresentamos demonstrando nossa preocupação
com esse tema. A poesia "Mãos Dadas" foi escolhida por mim, junto
com Patativa de Assaré, para homenagear e dizer da importância do
Dia Estadual da Poesia. Quero apenas repetir alguns trechos dessa
linda poesia de Drummond, "Mãos Dadas", que lembra também os
tempos atuais. Na época em que escolhemos essa poesia para
colocar nesse boletim de campanha eleitoral, o fizemos porque nos
lembrava, também, a possibilidade de uma mudança no País, que
acabou iniciando-se a partir da vitória de Lula para a Presidência da
República. E essa poesia, assim como diz sobre os temas atuais, diz
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também um pouco sobre isso. Quero lê-Ia, como uma homenagem a
Carlos Drummond de Andrade:

"Não serei o poeta de um mundo caduco.! Também não cantarei o
mundo futuro.! Estou preso à vida e olho meus companheiros.! Estão
taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.!! Entre eles, considero a
enorme realidade.! O presente é tão grande, não nos afastemos.! Não
nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.!! Não serei o cantor de
uma mulher, de uma história,/ não direi os suspiros ao anoitecer,/ a
paisagem vista da janela,/ não distribuirei entorpecentes ou cartas de
suicida,/ não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.! O
tempo é minha matéria,/ o tempo presente, os homens presentes, a
vida presente". Essa poesia diz muito sobre o momento por que passa
nosso País.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Rogério Correia. Quero, também, de mãos dadas, unir-me a
V. Exa., juntamente com o ilustre Deputado Amilcar Martins, ex-
Secretário da Cultura de Minas Gerais, nosso caríssimo colega, para
manifestar nossa alegria pela data de hoje.

V. Exa. foi autor do projeto do Dia Estadual da Poesia, uma feliz
iniciativa que buscará cultura e a memória daquele que foi um dos
maiores e melhores poetas, pelo seu espírito, cultura, inteligência e
também pelo seu ser. Também temos em tramitação, nesta Casa, o
Projeto de Lei n° 1.272, que cria a Medalha Carlos Drummond de
Andrade, o qual, com certeza, este Plenário deverá votar na próxima
semana. Da mesma forma, queremos a sanção por parte do
Governador para também enaltecer, registrar e homenagear os
mineiros mais ilustres, como nosso líder maior.

V. Exa. também citou a presença marcante do nosso caríssimo
Deputado Luiz Menezes. Neste momento, vejo com muita satisfação e
alegria o seu pronunciamento. E para nós motivo de grande satisfação
lembrar de Itabira, de Minas e do poeta maior, cujo centenário
lembramos hoje. Ele escreveu muita coisa importante para Minas,
para o Brasil e para o mundo.

Associo-me também espiritualmente neste momento importante em
que a Assembléia Legislativa presta significativa homenagem a um
dos maiores poetas e homens de Minas.

Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Quero agradecer a
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todos os Deputados da Casa pela aprovação unânime que tivemos
do Dia Estadual da Poesia. Certamente a Medalha Drummond será
também aprovada por unanimidade e se tornará parte desta
homenagem que fazemos a Carlos Drummond de Andrade.

Sr. Presidente e colegas Deputados, quero rapidamente tratar de
outro assunto que, aliás, hoje de manhã foi tema de debate na Casa e
ontem também. Mais uma vez, trata-se de denúncias de possíveis
irregularidades no IPSEMG. As denúncias foram feitas especialmente
pela Associação dos Contribuintes do IPSEMO - ASCON. Algumas se
repetem. Outra denúncia feita diz respeito a uma ONG. Segundo a
denúncia, essa organização, chamada Centro de Estudos de
Promoção da Saúde - CEPS -, teria sido criada apenas para
permanência no poder de quem está no IPSEMO.

Dessas denúncias, a maioria já havia sido feita antes. Houve
auditorias para verificar a validade ou não dessas denúncias, mas
nada se constatou. Tenho por mim que denúncias apresentadas
devem ser apuradas. Acho que essa é também a posição do IPSEMG.
Ao final vou fazer uma proposta.

Entrei em contato com a direção do IPSEMG, que divulgou hoje uma
nota oficial se colocando à disposição para qualquer esclarecimento.
Nela, prestaram alguns esclarecimentos. Primeiro, disseram que não
há contrato entre o IPSEMG e o CEPS, mas, sim, um convênio de
cooperação técnico-científica. Dizem que o IPSEMG não vai repassar
nenhum recurso financeiro a esse centro de estudos. Segundo essa
nota, o convênio é legal. A nota cita vários artigos da lei de licitações,
além do objetivo de colaboração entre os que se conveniaram.
Esclarece que o IPSEMG-Família é parte da assistência à saúde que
o IPSEMO presta a seus beneficiários e que integra, portanto, a
atividade final do Instituto. Diz ainda que o referido Centro de Estudos
não vai desempenhar nenhuma atividade finalística do Instituto. De
acordo com a nota, o mencionado convênio não estabelece nenhum
vinculo de exclusividade entre o IPSEMG e o CEPS.

Sobre a administração do IPSEMG, a nota reafirma sua
intransigente luta para garantir assistência integral e de qualidade à
saúde para os servidores públicos estaduais. Enfim, apresenta essas
explicações e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento
adicional. Acho que as denúncias devem ser averiguadas, mas
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também se deve dar a quem é denunciado as condições de provar o
contrário.

Por isso, estou apresentando requerimento para que quem fez a
denúncia, principalmente o representante da Associação dos
Contribuintes do IPSEMG, o Sr. Moisés Meio, possa vir a esta Casa
fazer publicamente a denúncia, para que nós, Deputados, possamos
escutar de viva voz. O requerimento solicita, ainda, aos Diretores, em
especial ao Presidente do IPSEMG, o companheiro Diniz, que venham
aqui apresentar a documentação necessária para o esclarecimento
dos fatos, em reunião especial.

Repito que a maioria dessas denúncias já foram feitas no passado e
nada foi comprovado. E necessário que esse assunto venha à Casa.
Existem, por parte da Associação que fez a denúncia, outros
interesses, visto ser uma associação que também faz convênios
médicos, com funcionários públicos, inclusive. Há até acusações
recíprocas. Acho que esse assunto deve vir à tona publicamente.

Ao que me consta, nenhuma das denúncias feitas anteriormente foi
comprovada. Na justiça, nem as denúncias do Ministério Público
tiveram guarida. Longe de querer dar a última palavra em relação a
isso, não acredito que essas denúncias, até prova em contrário,
tenham condições de sujar a imagem muito bem construída pela
direção do IPSEMO durante todo este período. Foi um avanço e uma
conquista dos trabalhadores ter direção oriunda dos próprios
funcionários. Agora teremos mudanças no Governo e nas direções de
todos os institutos e secretarias, até mesmo no IPSEMG. O método
não pode ser o de tentar liquidar com aquilo que deu certo, fazendo
denúncias que não foram comprovadas. Apresento esse requerimento
e tenho certeza de que a direção do IPSEMG gostará de vir até aqui.
Espero que o Sr. Moisés, que faz as denúncias, também venha à
Assembléia Legislativa para tentar comprovar aquilo que diz existir.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte e o
parabenizo por seu pronunciamento. Somo também efusivas
homenagens ao grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Com
relação ao IPSEMO, desde ontem sugeri ao colega que apresentou
em primeira mão essa denúncia que promovesse, por meio de
requerimento, a vinda da diretoria do IPSEMG e dos denunciantes.
Uma CPI instalada na última hora não vai seguir bem. Temos visto os
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desgastes de CPIs sobre denúncias não comprovadas. Então, seria
bom que os denunciantes viessem aqui, trazendo as provas, e que
também viesse o próprio Presidente do IPSEMG para fazer sua
defesa, para que possamos esclarecer os fatos à sociedade mineira.
Muito obrigado.
O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Doutor Viana. O

requerimento trata exatamente disso. Não que eu seja contrário à
instalação de CPls, mas acreditar que uma CRI criada no final desta
legislatura vai funcionar é acreditar em Papai Noel. Se queremos
esclarecer o fato, um debate público com apresentação das partes
sobre esse assunto é de grande importância. Deixo o requerimento
para apreciação. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, gostaria, com profundo

pesar, de registrar o falecimento hoje, em Belo Horizonte, do
publicitário Daniel de Freitas, um dos sócios da Agência DNA. Grande
publicitário, grande cidadão, companheiro, amigo muito querido.
Gostaria de manifestar nosso pesar a sua família e a todos os seus
amigos. E uma grande perda para a publicidade em Minas Gerais, um
de seus cérebros, um de seus maiores criadores, uma das pessoas
que pensaram de forma mais abrangente a atuação da publicidade em
nosso Estado e em nosso País. A ONA foi uma empresa construída
por ele e se desenvolveu em grande parte graças ao seu talento, a
sua criatividade, ao seu trabalho e ao seu esforço. Por isso, Minas
Gerais está de luto pelo falecimento desse grande homem. Seus
amigos, de maneira especial, entre os quais me incluo, estão
pesarosos. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo 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.

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 nos 3.522/2002, da Comissão de Política
Agropecuária, e 3.523/2002, da Comissão de Educação. Publique-se
para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 2.070/2002. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos do Deputado Marcelo Gonçalves solicitando a
formação de comissão especial para analisar o convênio assinado
pelo IPSEMG com o Centro de Estudo de Promoção à Saúde - GEPS
-, bem como para averiguar as reais intenções que se fazem
constantes nesse acordo e os desdobramentos para a saúde pública
do Estado; e da Comissão Especial da SAMARCO, solicitando a
prorrogação de seu prazo de funcionamento por mais 30 dias, a partir
do dia 5/11/2002 (Cumpra-se.).

2° Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1° Fase, a

Presidência passa à 2° Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

presente reunião os Projetos de Lei n os 1.622 e 1.634/2001 e 1.950,
1.983, 2.026, 2.169, 2.184 e 2.213/2002, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.783/2001, do Governador do Estado, que revoga a
Lei n° 13.162, de 20/1/99, que dispõe sobre a composição da frota
oficial de veículos do Estado e estabelece incentivo fiscal. A Comissão
de Administração Pública perdeu o prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno.
Em discussão, o projeto. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.783/2001 na forma do
vencido em 1 o turno. A Comissão de Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia
5, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.059/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a
proposição em tela requer ao Presidente da Assembléia Legislativa
seja enviado ofício ao Presidente da Companhia Mineradora de Minas
Gerais - COMIG -, solicitando enviar a esta Casa o relatório final dos
trabalhos de pesquisa referentes à Portaria n° 231, de 31/8/98,
aprovado pelo DNPM.

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 Portaria n° 231, mencionada no requerimento, tem como objetivo

regulamentar, de acordo com que estabelece o Capítulo III, os arts. 12
a 18 do Código de Aguas Minerais, as ações e os procedimentos
necessários à definição de áreas de proteção das fontes, dos
balneários e das estâncias de águas minerais e potáveis de mesa, em
todo o território nacional, objetivando sua preservação, conservação e
racionalização de uso.

A COMIG, órgão a que se destinam os questionamentos em apreço,
titular de quatro manifestos de lavra, para exploração das águas
minerais situadas nos Municípios de Caxambu, Lambari, Cambuquira
e Araxá, abriu edital de licitação - Concorrência n° 2/2001 - para
cessão dos direitos minerários das respectivas áreas, bem como da
infra-estrutura e das instalações de envasamento relativos às fontes e
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outras benfeitorias, sem consulta nem discussão com os vários
setores das comunidades ou do poder público dos municípios afetos.

A sociedade civil dos referidos municípios contestou esse edital, em
que não figurava apenas o direito de uso, mas a possibilidade de
alienação e exaustão das lavras, já que ele não conferia às águas
minerais o "status" legal e conceitual de recursos hídricos de valor
primordial, mas tão-somente o de minério a ser explorado com a
possibilidade de exaustão.

Também o edital não se encontrava em consonância com o espírito
da legislação em vigor, em especial as Leis nos 13.199, de 1999,
7.772, de 1980 e 13.771, de 2000, e o Decreto Estadual n°37.424, de
1998, os quais estabelecem modernos princípios e diretrizes de
sustentabilidade e de preservação ambiental, como, por exemplo, a
obrigatoriedade da apresentação ao CORAM dos necessários estudos
de impacto ambiental e a ampla participação da sociedade na
definição das políticas públicas, segundo os preceitos introduzidos
pela Carta Federal de 1988.

Em dezembro de 2001, a Assembléia Legislativa realizou audiência
pública para discussão do assunto, quando a comunidade dos
municípios envolvidos formulou as seguintes reivindicações:
cancelamento do Edital n° 2/2001; realização de trabalhos de
pesquisa pela COMIO, seguindo as exigências da Portaria n° 231,
citada anteriormente; cumprimento de tais exigências, a constarem no
novo edital de licitação a ser apresentado pela COMIG.

Diante das manifestações da sociedade civil e das conclusões a que
se chegou após a realização da audiência pública, o Edital n° 212001
foi cancelado, novo edital foi aprovado, e os trabalhos de pesquisa
referentes à definição de áreas de proteção das fontes, dos balneários
e das estâncias de águas minerais foram efetuados, tendo o relatório
final dessa pesquisa sido encaminhado a todos os envolvidos,
incluindo a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta
Casa.

Por causa de tais fatos, consideramos o envio da proposição em tela
inócuo, visto que a questão foi solucionada com o apoio da sociedade
envolvida e o relatório final das pesquisas foi enviado a todos os
interessados.

Conclusão

rs



68
Diante do aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.059/2001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.26312002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em análise
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja solicitado ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as seguintes
informações: identificação das possíveis vitimas do incêndio ocorrido
nesse Tribunal; a estimativa do dano financeiro causado pelo
incêndio; identificação completa dos processos em análise pelo
Tribunal de Contas do Estado que foram danificados ou inutilizados
totalmente; o resultado das apurações relativas às possíveis causas
do incêndio; as providências tomadas pelo Tribunal para a reabilitação
do material perdido; as medidas preventivas adotadas pelo órgão em
relação a incidentes desta ordem.

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

Fundamentação
No dia 12 de abril do corrente ano, o Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais foi vítima de um incêndio, em decorrência do qual
muitos processos foram queimados, retardando, desta forma, a
análise de muitas contas municipais, e de órgãos e autarquias do
Estado.

As investigações, até agora realizadas e ainda não concluídas pela
Delegada Cristina Coelli Cicarelli Masson, que responde interinamente
pela Delegacia de Incêndios e Desabamentos - subordinada à
Delegacia de Vigilância Geral -, resultaram em laudo técnico,
amplamente divulgado na imprensa, em que consta que os peritos do
Instituto de Criminalistica detectaram, em exames de laboratório,
vestígios de substância inflamável em material recolhido na área
incendiada, indicando que o incêndio fora criminoso.

Claro está a gravidade da situação desse Tribunal perante a opinião
pública, uma vez que nele recaem cuidados como o da guarda e da
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preservação dos documentos a ele encaminhados pelas diversas
administrações públicas estaduais e municipais.

Nesse aspecto ressalta bem a Constituição mineira no inciso 1, § 2°,
do art. 74, como se segue:

"§ 20 - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem

ou valor públicos ou pelos quais res ponda o Estado ou entidade da
administração indireta (gritos nossos)".

A esta altura, é oportuno trazer à baila o art. 74, § 1°, inciso II, da
Constituição mineira, que confere à Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, como Poder responsável e fiscalizador do Tribunal
de Contas do Estado, competência para, no caso, argüir esse
Tribunal, solicitando informações sobre os motivos que levaram ao
incêndio e as medidas tomadas até o momento. Para melhor
conhecimento dos dispositivos citados, entendemos por bem
transcrevê-los:

"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade".

Em vista disso, achamos conveniente e oportuno o encaminhamento
do pedido de informações por termos a convicção que se acha
embasado no poder de fiscalização e controle desta Casa.

Esclarecemos, por fim, estar apresentando um substitutivo para
melhor adequar o texto da proposição à redação oficial da Casa e
para explicitar os desdobramentos já ocorridos quanto ao fato.

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

3.263/2002 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, sejam solicitadas ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais as seguintes informações:

1 - a estimativa dos danos financeiros causados pelo incêndio;
2 - a identificação dos processos em análise que foram danificados
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ou inutilizados totalmente;

3 - o resultado das apurações relativas às causas do incêndio;
4 - as providências tomadas para a reabilitação do material perdido;
5 - as medidas preventivas adotadas para evitar incidentes de tal

natureza.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.349/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
a proposição em exame requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa que se oficie o Secretário de Estado da Fazenda, para que
envie a esta Casa a relação de todos os precatórios pendentes de
pagamento pelo DER-MO, constando o número do precatório, o ano
em que foi incluído no orçamento, o credor, o valor atualizado e a
situação em que se encontra.

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 matéria em exame refere-se ao pagamento dos precatórios

devidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -
DER-MO - a credores diversos.

A Constituição Estadual, em seu art. 163, dispõe: "A exceção dos
créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela
Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e á conta dos créditos respectivos, proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim".

Sobre o mesmo assunto, a Constituição Federal, em seu art. 100,
prevê a mesma regra, que foi alterada pela Emenda à Constituição n°
20, de 1998, que acrescentou a esse artigo o § 30, em que se
estabelece:

"Art. 100- .............................................................
§ 30 - O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição
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de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações
definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial
transitada em julgado".

O critério básico continua o mesmo, ou seja, os pagamentos devidos
pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, decorrentes de
sentença judiciária, devem ser feitos na ordem cronológica de
expedição de precatórios. A novidade introduzida pela referida
emenda à constituição diz respeito tão-somente aos pagamentos de
pequeno valor, os quais não estarão sujeitos a esse procedimento, no
entanto esse dispositivo depende de regulamentação em lei ordinária.

Conforme veiculado na imprensa, os precatórios devidos pelo DER-
MO, referentes ao ano de 2001, estariam na casa de
R$279.400.000,00. Em relação aos credores, qual seria a situação
dos que aguardam por esses pagamentos?

Na busca de melhor entendimento da matéria é que o autor da
proposição se dirige ao DER-MG com os questionamentos que ora se
propõem, os quais consideramos oportunos.

No entanto, optamos por apresentar emenda ao requerimento para
suprimir o nome do titular do órgão destinatário, por julgarmos
desnecessário tal procedimento.

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

3.349/2002 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Suprima-se da proposição a seguinte expressão: "Sr. José Augusto
Trópia Reis".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.350/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
a proposição em tela objetiva seja encaminhado ofício ao Secretário
de Estado da Saúde, solicitando-lhe enviar a documentação referente
à implantação do sistema on line" em todas as regionais da
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Secretaria que dirige, bem como os contratos, as licitações, os
editais e outras despesas, para apuração de possíveis irregularidades
existentes no processo de implantação do sistema.

O requerimento em epígrafe foi publicado em 18/5/2002 e a seguir
encaminhado à Mesa da Assembléia a fim de receber parecer, nos
termos do art. 79, inciso VIII, alínea "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela trata evidentemente de solicitar pedido de

informação a autoridade estadual, por isso a sua iniciativa encontra
amparo no art. 100, inciso IX, do Regimento Interno.

Com efeito, tais dispositivos asseguram às comissões desta Casa a
prerrogativa de encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia,
pedido escrito de informação a Secretário de Estado e a outras
autoridades estaduais. Vale salientar que esse mesmo poder de
iniciativa, encontramo-lo expresso no art. 54, § 2°, da Constituição
mineira, acrescido dos dizeres de que a recusa ao pedido, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade. De outra parte, a mesma
Carta, ao tratar da fiscalização e dos controles atribuídos ao Poder
Legislativo, estabelece em seus arts. 73 e 74 que os atos das
unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da
administração indireta se sujeitarão ao controle externo a cargo deste
parlamento, observados, no que tange à fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, os
princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade
de ato gerador de receita ou determinante de despesa e de ato de que
resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

Como foi esclarecido inicialmente, o pedido de informações deve-se
à intenção de se apurarem possíveis irregularidades no processo de
implantação do sistema "on line" da Secretaria de Estado da Saúde,
pelo que entendemos merecer o requerimento acolhimento favorável
nesta Casa.

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

3.350/2002 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto
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Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro
Antônio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.351/2002
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

a proposição em tela requer ao Presidente da Assembléia seja
enviado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG, para que esse órgão
envie a esta Casa a seguinte documentação: os contratos celebrados
com os consórcios Tercan-Queiroz Galvão, ANG-Barbosa Meio e
Carioca-Servemg, para a construção da BR-381; o aditivo que
possibilitou a contratação de subempreitada, acompanhado de seus
respetivos contratos; a cópia das medições acompanhada das notas
fiscais e os desembolsos realizados nos trechos de obra da
subempreteira para a empreiteira e dos consórcios citados para o
DER-MG, acompanhados da planilha de preço oficial desse
Departamento; o parecer técnico, acompanhado do laudo das
sondagens estaca a estaca, em caso de alteração no projeto de
engenharia, por motivos geológicos; cópia da planilha de referência do
contrato celebrado com o Banco Mundial.

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
O Regimento Interno desta Casa, em seu art. 102, VII, "b", dispõe

que à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sem
prejuízo da competência específica das demais comissões, compete o
acompanhamento da execução de políticas públicas e a fiscalização
de investimentos.

A proposição examinada trata de matéria inserida também no âmbito
do controle que este parlamento deve exercer sobre o Poder
Executivo, essencial para garantir que os atos de governo se pautem
pela retidão e pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.

Já o assunto se refere ao projeto de modernização e ampliação da
BR-381, que teve início em 1997, com a assinatura de um termo de
compromisso, entre a União e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BIRD -, sendo parte de sua execução transferida
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para os Governos Estaduais de Minas Gerais e São Paulo.

Conforme citado pela imprensa local, o relatório de auditoria
realizado pela Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da
Fazenda, nas obras realizadas em 2000, confirmaram que as
empresas contratadas para a sua execução, receberam uma quantia
próxima a R$232.000.000,00 a mais que o previsto na concorrência,
fruto de pedido de aditamento.

Objetivando averiguar se tais pedidos são justificados e se os
procedimentos têm amparo legal é que se faz oportuno o envio da
solicitação proposta.

No entanto, optamos por apresentar emenda à proposição por não
se fazer necessário citar nominalmente o titular do órgão a que ela se
destina.

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

3.351/2002 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Suprimam-se da proposição a expressão "Coronel Antônio Demétrio
Bassili".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.358/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em exame
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas à
Secretaria do Planejamento informações referentes à destinação e à
aplicação dos recursos do crédito agrícola Pró-Jaíba, nos últimos
quatro anos.

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
O Programa de Desenvolvimento Regional Jaíba-Morro Alto -

Projeto Jaíba II - foi criado pelo Governador do Estado por meio do
Decreto n°34.029, de 6/10/92, com os seguintes objetivos:

- promover o desenvolvimento socioeconômico do Distrito
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Agroindustrial de Jaíba, por meio da incorporação de 20.250
hectares de terras irrigadas à produção agrícola do Estado;

II - promover a distribuição e o uso racional das terras irrigadas,
mediante o assentamento de pequenos e médios empreendimentos
agrícolas;

III - elevar a produção e a produtividade agrícola na área do Projeto
e, sobretudo, a renda e o bem-estar dos produtores nela assentados;

IV - incentivar a expansão da produção agroindustrial na região; e
V - promover a construção e a manutenção da infra-estrutura

econômica e social na área do Projeto.
O Município de Jaiba, emancipado em 1992, pertence à

macrorregião do Norte de Minas e à microrregião de Janaúba, área de
abrangência da SUDENE, e possui solos agricultáveis, mas com
escassez de água, o que dificulta a exploração agrícola.

A implantação do citado Programa pelo Governo pretende viabilizar
a agricultura para pequenos e médios agricultores e, com isso,
incentivar a produção agroindustrial da região.

Conforme dispõe o Decreto n°34.029, em seu art. 50, § 1°, incisos 5
e 9, a Secretaria do Planejamento será responsável pela
administração e coordenação geral do Projeto Jaíba II, competindo-
lhe, entre outras providências, apreciar e aprovar a programação
anual, tísica, financeira e orçamentária do Projeto, bem como
encaminhar aos organismos financiadores do Projeto o Plano
Operativo Anual consolidado, os pedidos de desembolso e os
relatórios de acompanhamento dos demonstrativos de aplicação de
recursos.

Apesar de o endereçamento da proposição estar correto, sentimos
necessidade de apresentar-lhe substitutivo, tendo em vista que os
pedidos de informação devem ser dirigidos ao titutar do órgão e
também para denominar corretamente o Programa, nos termos do
Decreto n° 34.029, citado anteriormente. Isso feito, a matéria poderá
ser encaminhada à autoridade destinatária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.358/2002 com o Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

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



76
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, sejam solicitadas ao Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral informações referentes à
destinação e à aplicação dos recursos do Programa de
Desenvolvimento Regional Jaíba-Morro Alto - Projeto Jaíba II.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - lvo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.359/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado lrani Barbosa, a proposição em análise
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitado ao
Diretor-Geral do DER-MO o envio a esta Casa da "cópia da licitação e
contrato celebrado para construção ou melhoria da estrada
Mocambinho a Matias Cardoso, assim como seja demonstrada a
origem do recurso utilizado. Em caso de convênio, ou outra forma de
repasse, cópia do instrumento celebrado".

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
O Regimento Interno deste parlamento atribui a Mesa da

Assembléia a competência privativa de emitir parecer sobre
requerimento de pedido de informação às autoridades estaduais
quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeito
a seu controle e fiscalização.

A matéria em exame requer ao DER-MG o envio da cópia da
licitação, contrato ou convênio celebrado por esse órgão para
asfaltamento e obras complementares realizados na estrada municipal
que liga Matias Cardoso a Mocambinho.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiza o DER-MO, dispõe no
inciso III de seu art. 30 ser da competência desse órgão, no tocante às
formas de cooperação com o município, a execução, direta e indireta,
dos 'serviços de projetos, implantação, pavimentação, conservação,
recuperação e melhoramentos em estradas de rodagem sob sua
jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio
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(grifo nosso) com as entidades de direito público interessadas".

Verifica-se, portanto, que o instrumento de ajuste eleito entre a
municipalidade e essa autarquia para a consecução do objetivo
proposto é o convênio, que poderá prever a execução direta do
serviço, a cooperação técnica ou o aporte financeiro.

Uma vez que o instrumento de ajuste pode prever também
financiamento das obras com recursos do erário, cabe à Assembléia
Legislativa estudar na íntegra os seus termos para exercer, com pleno
conhecimento de causa, a ação fiscalizadora e o controle de que é
incumbida.

Assim sendo, sentimos a necessidade de modificar o texto da
proposição para explicitar a autoridade destinatária e os termos do
documento objeto da solicitação.

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

3.359/2002 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja solicitada ao Diretor-Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - cópia do convênio
celebrado com as Prefeituras de Matias Cardoso e Mocambinho para
o asfaltamento e as obras complementares realizadas na estrada
municipal que liga esses municípios, bem como o demonstrativo dos
recursos utilizados.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.360/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Irani Barbosa, por meio da proposição em tela, requer
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitada ao Secretário
de Recursos Humanos e Administração a lista dos imóveis
pertencentes ao Estado de Minas Gerais, que foram repassados ou
utilizados pelo DER-MG, para serem dados em pagamento relativo a
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débitos da autarquia com empreiteiras ou fornecedores. Essa lista
deve conter dados descritivos dos bens, tais como área, localização e
avaliação financeira.

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
Conforme justifica o autor da proposição, o Poder Executivo

repassou ao DER-MG imóveis de seu patrimônio, para que esse
órgão quitasse débitos com empreiteiras ou fornecedores. Tal mister
parece ter sido processado sem a necessária autorização prévia desta
Casa Legislativa e o parlamentar, imbuído de suas prerrogativas
constitucionais de fiscalizador e controlador dos atos da administração
pública passa a requerer os dados sobre os bens cujas titularidades
foram transferidos aos particulares, para que este Poder possa avaliar
a extensão do dano aos cofres do Tesouro, caso tenha havido.

A dação em pagamento, conforme conceitua Hely Lopes Meirelies,
"é a entrega de um bem que não seja dinheiro para solver dívida
anterior. A coisa dada em pagamento pode ser de qualquer espécie e
natureza, desde que o credor consinta no recebimento em
substituição da prestação que lhe era devida." A Administração pode
utilizar-se da dação em pagamento, com prévia autorização legislativa
- art. 61, XIV, da Constituição Estadual - e avaliação do bem a ser
empregado no resgate da divida. Embora ela consubstancie uma
alienação de bem público, não exige licitação, por se tratar de um
contrato com destinatário certo, o credor, que consente no pagamento
por essa forma.

Se os fatos se deram conforme relatado na proposição, sem prévia
anuência deste Poder, são passíveis de irregularidade, pois, conforme
disciplina o inciso XXXI do art. 62 da Carta mineira, cabe-lhe fiscalizar
os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta,
razão pela qual consideramos conveniente o envio do pedido sob
comento.

No entanto, como os pedidos de informações devem ser dirigidos
não aos órgãos, mas às autoridades que os dirigem, optamos por
apresentar emenda à proposição para dar-lhe o endereçamento
correto.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.360/2002, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N°1 -

Substituam-se os termos "da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração" por "ao Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração".

EMENDA N°2
Onde se lê "com metragem, localização e outros dados que

possibilitem a análise e suas possíveis avaliações", leia-se "com área,
localização, matrícula e avaliação contábil dos imóveis".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.361/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, a
proposição em tela tem por escopo seja encaminhado ofício, em nome
deste parlamento, ao Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -'
solicitando-lhe 'informações sobre o calendário de obras de reparo
nas estradas que dão acesso ao Município de São João dei-Rei e
região".

Publicado no "Diário do Legislativo", de 24/5/2002, foi 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
No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3°

do art. 54 da Constituição do Estado, porquanto ele assegura à
Assembléia Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação,
por sua Mesa Diretora, a dirigente de entidade da administração
indireta e a outras autoridades estaduais. 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.

De outra parte, a mesma Carta, ao tratar da fiscalização e dos
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controles atribuídos ao Poder Legislativo, estabelece, em seu art.
73, que os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado
e de entidade da administração indireta se sujeitarão ao controle
externo, a cargo deste parlamento.

Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da
faculdade de que goza o Poder Legislativo não só de fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, como também de ter acesso a
informações concretas e imprescindíveis para acompanhar a
execução de políticas públicas.

Contudo, em que pese a tais considerações, cumpre-nos apresentar
emenda à proposição a fim de fazer suprimir de seu texto a menção
do nome do titular do DER-MG, por se tratar de informação
desnecessária, contrária à boa técnica legislativa.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.361/2002 com a Emenda n° 1, a seguir formalizada,
EMENDA N° 1

Suprima-se do requerimento a expressão "Sr. Antônio Demétrio
Bassili".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.368/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado João Batista de Oliveira, por meio da proposição em
análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja solicitada
à Subsecretaria de Assuntos Municipais a relação dos convênios
assinados entre esse órgão e as Prefeituras Municipais no período de
julho de 2001 a maio deste ano, informando-se, ainda, os convênios
que já foram pagos e os não pagos.

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
Um dos meios utilizados pelos parlamentares para controlar a

atividade político-administrativa do Poder Executivo é o pedido de
informações a Secretários de Estado e a outras autoridades, poder de
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fiscalização obviamente exercido dentro de parâmetros
constitucionais para não haver a preponderância de um Poder sobre o
outro, levando-se em consideração o modelo francês de separação
dos Poderes e o sistema de freios e contrapesos.

Nesse sentido estabelece a Constituição mineira, em seu § 2° do art.
54:

"§ 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".

A proposição sobre comento refere-se à relação dos convênios
assinados entre a Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos
Municipais e municípios do Estado.

No exercício da função administrativa, é licito ao Estado celebrar
vários tipos de ajustes, entre os quais se destacam os convênios, os
consórcios administrativos e os contratos de direito privado ou de
direito público. Os convênios e os consórcios não são contratos, mas
formas de cooperação associativa que consistem na conjugação de
esforços técnicos, financeiros e humanos para o alcance de objetivos
comuns aos partícipes. Nesses ajustes não existe oposição de
interesses nem reciprocidade de obrigações, que são características
dos contratos, mas uma comunhão de esforços para atingirem
determinadas metas de interesse coletivo ou social.

A rigor, o Estado não necessita de autorização legislativa para
celebração de convênios ou contratos de qualquer natureza, quer
públicos, quer privados, uma vez que o assunto está relacionado com
a atuação normal do Poder Executivo. No tocante aos convênios,
saliente-se que o inciso XXV do art. 62 da Carta mineira estabelecia a
competência privativa da Assembléia Legislativa para autorizar a sua
celebração pelo Executivo, dispositivo esse que foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de ADIN, por
entender que tal exigência é incompatível com o princípio da
separação dos Poderes. Entretanto, nada obsta que este Poder possa
fazer o acompanhamento desses ajustes após a sua assinatura e
publicação, por meio do auxílio do Tribunal de Contas ou por meio de
proposições como a em apreço em que se pede o envio a esta Casa
da relação que especifica. Nada mais justo e oportuno, considerando-
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se o papel de fiscalização e controle do parlamento e o dispêndio de
recursos do Tesouro.

Como os pedidos de informação devem ser dirigidos ao titular do
órgão a que se destinam, e por sabermos que a pessoa jurídica de
direito público capaz de celebrar acordos é o município, e não a
Prefeitura, julgamos necessária a apresentação de emendas à
proposição em tela.

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

3.368/2002 com as seguintes Emendas n os 1 e 2.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "à Subsecretaria de Assuntos Municipais",
pela expressão "ao Secretário de Estado de Governo e de Assuntos
Municipais".

EMENDA N°2
Substitua-se no corpo do requerimento a expressão "as prefeituras

municipais" pela expressão "os municípios".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.369/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Saúde, o requerimento em análise
propõe seja solicitado à Diretoria de Saúde da Polícia Militar laudo
técnico conclusivo sobre o vazamento de gás tóxico ocorrido nas
dependências do Hospital Militar Juscelino Kubitschek de Oliveira, em
novembro de 2000, nas áreas do centro médico de enfermagem e do
bloco cirúrgico.

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
O controle da atividade político-administrativa das entidades da

administração indireta é uma das prerrogativas asseguradas à
Assembléia Legislativa, observadas as normas constitucionais, para
não ocorrerem conflitos entre os Poderes.

Dessa forma, estabelece a Constituição mineira, no § 3 0 do art. 54,
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que:

" 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

Ela estabelece, ainda, em seu art. 74, que:
"Art. 74 - A fiscalização contábil. financeira. orcamentária,

operacional e patrimonial (grifo nosso) do Estado e das entidades da
administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder e entidade".

No âmbito das atribuições da Comissão de Saúde, há de se ater ao
que determina o Regimento Interno da Casa, no inciso Xl do art. 102,
descritos a seguir.
"Art. 102 - São matérias de competência das comissões

permanentes, observado o disposto no art. 100, especificamente:
XI - da Comissão de Saúde:
a) a saúde;
b) a assistência médica, hospitalar e sanitária;
c) a prevenção das deficiências física, sensorial e mental;
d) o saneamento básico;".
Aqui, a saúde é definida de uma forma genérica, global: o bem-estar

físico de toda a população mineira, as diversas formas de assistência,
a prevenção e o saneamento básico como medida de equilíbrio
financeiro do Estado.

A ocorrência de vazamento de gás tóxico nas dependências do
Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde funcionários vêm
apresentando diversos sintomas de doenças, é fato grave e que
realmente requer investigação por parte do Centro Hospitalar, ao qual
ele está subordinado, conforme dispõe o art. 49 do Decreto n° 18,445,
de 1977, que regulamenta a competência e estrutura dos órgãos
previstos na Lei n° 6.624, de 1975, que, por sua vez, dispõe sobre a
organização básica da PMMG, mas que insere o assunto
especificamente dentro das normas de prevenção e de segurança de
trabalho, fora das abordagens da Comissão de Saúde ou de qualquer
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outra, delineadas no Regimento Interno desta Casa.

O pedido de informações sobre o fato ocorrido na área de saúde de
um órgão da Polícia Militar, é importante esclarecer, ainda se encontra
em fase de averiguações, portanto, sem a clareza de um motivo que,
fora das normas constitucionais, leva a Casa a uma interferência
precipitada e fora de suas atribuições, especificadas no art. 74 da
Constituição mineira e no inciso XI do art. 102 do Regimento Interno.

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

3.369/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.370/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa da Comissão de Saúde, o requerimento em apreciação
solicita seja encaminhado ao Secretário da Saúde pedido escrito de
informação "sobre o número de convênios assinados para o repasse
de verbas, bem como os órgãos e municípios com os quais foram
firmados, e forneça modelo de cada tipo de convênio, tendo em vista
informações prestadas por aquela autoridade, perante a Comissão, de
que existem restos a pagar do exercício de 2001, por meio do Fundo
Estadual de Saúde - FES -, em quantia superior a R$31 5.000.000,00".
Além disso, solicita informações sobre os estágios de cumprimento de
cada convênio, bem como a data de realização dos gastos.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 54, § 20, da Constituição do Estado, insere-se

no âmbito da competência da Assembléia Legislativa o
encaminhamento de pedido de informação a Secretário de Estado, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação
de informação falsa constituem crime de responsabilidade.

Essa prerrogativa foi conferida pela Constituição, reconhecendo que
a administração pública deve ser fiscalizada no interesse da
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sociedade para assegurar sua atuação em consonância com os
princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.

Tal como determinado no art. 70 da Constituição da República de
1988, a fiscalização acerca da regularidade dos atos praticados pela
União e pelos órgãos de administração direta e indireta será exercida
pelo Congresso Nacional e pelo sistema interno de cada Poder. Tal
modelo deve ser seguido pelos entes da Federação, que poderão
contar com os Tribunais de Contas nesse mister ou, então, fazer uso
do instrumento sobre o qual emitimos parecer.

Os convênios são, segundo Hely Lopes Meirelles - "Direito
Administrativo Brasileiro", 23° ed., São Paulo: Malheiros,1988 -,
acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou
entre estas e organizações particulares, para a realização de objetivos
de interesse comum dos partícipes.

Marçal Justen Filho, - "Comentários à Lei de Licitação e Contratos
Administrativos", 8° ed., São Paulo: Dialética, 2001 -, afirma que, "no
chamado convênio administrativo, a avença é instrumento de
realização de um determinado e específico objetivo, em que os
interesses não se contrapõem - ainda que haja prestações específicas
• individualizadas, a cargo de cada participe".

A Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas para licitação
• contratos da administração pública, estabelece no art. 116 que suas
disposições se aplicam, no que couber, aos convênios, acordos,
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e
entidades públicas. O art. 61, parágrafo único, da mesma lei, dispõe
que a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na Imprensa Oficial é condição indispensável para sua
eficácia. Dessa forma, interpretada sistematicamente a lei, conclui-se
que todos os convênios firmados pela administração pública do
Estado devem ser, necessariamente, publicados resumidamente no
"Minas Gerais".

Já o art. 55 da referida lei estabelece que tais convênios serão,
obrigatoriamente, encaminhados ao Tribunal de Contas, no prazo de
30 dias contados de sua assinatura.

Assim, todos os convênios firmados pelo Estado, além de serem
publicados pela Imprensa Oficial, são encaminhados à Corte de
Contas, a qual, saliente-se, é órgão auxiliar da Assembléia Legislativa
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no, controle externo da administração pública.

E o que pretende, portanto, a autora do requerimento em
apreciação. Tendo em vista a afirmação do Secretário da Saúde de
que existem restos a pagar do exercício de 2001 no montante de
R$315.000.000,00, e que o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal
veda a assunção de despesas que não possam ser cumpridas
integralmente dentro de um mesmo exercício, a não ser que os
recursos a fazer-lhes frente sejam suportados por outro ente por meio
de pactuação prévia, a Comissão, imbuída do papel fiscalizador que
lhe assiste, quer examinar os termos de convênios, para verificar a
regularidade dos atos praticados nesse setor.

A bem da verdade, o Secretário da Saúde informou que esses
compromissos serão saldados pelo Fundo Estadual de Saúde, o que
elide o referido artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os recursos
depositados nos fundos de saúde de cada esfera de governo são
transferidos pela União, e sua movimentação é fiscalizada pelo
Conselho Estadual de Saúde.

Por outro lado, entendemos que o encaminhamento do pedido diz
respeito essencialmente ao Secretário de Estado, independentemente
de quem ocupe esse cargo, pelo que fica evidenciada a
desnecessidade de constar no corpo do requerimento a designação
nominal do titular. Daí porque apresentamos a seguir emenda para
sanar essa impropriedade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.370/2002 com a Emenda n° 1, formulada nos termos seguintes.
EMENDA N° 1

Suprima-se do requerimento a expressão "General Carlos Patrício
Freitas Pereira".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.395/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela,
solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
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Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos,
em que sejam solicitadas informações sobre o processo n° 375, que
trata de pagamento de indenização a vítima de tortura praticada por
agentes do Estado.

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 Lei n° 13.187, editada em 20/1/99, determinou que o Estado

pagasse indenização às vitimas de torturas por participação em
atividades políticas no período de 2/9/61 a 15/8/79, após petição
endereçada à Comissão Especial com poder de estudar e deliberar
sobre o reconhecimento dos beneficiários da indenização, designada
para esse fim pelo Governador do Estado.

O pagamento será de responsabilidade do Conselho Estadual de
Direitos Humanos, que fixará o valor da indenização, levando em
consideração os parâmetros estabelecidos na lei e, não havendo
disponibilidade financeira para a quitação, determinará sua inclusão
na proposta orçamentária da Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, para liqüidação no exercício fiscal seguinte.

Devemos lembrar o art. 8 0 do Decreto n° 41.239, de 28/8/2000, que
regulamentou a lei citada, in verbis: "Recebido o requerimento de
indenização, a Comissão Especial terá o prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, para examinar o pedido e
decidir sobre a sua procedência".

Compulsando a correspondência de Claudinei Vieira Rosa, que
intercedeu por seu pai, vítima de tortura, encontramos indícios de que
o prazo legal, mencionado no parágrafo anterior, se esgotou desde o
ano passado.

Em contrapartida, devemos considerar que a Comissão permanente
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, embora incumbida
especificamente da defesa dos direitos individuais e coletivos, bem
como da promoção e a divulgação de tais direitos, não deve indagar
ao referido Conselho sobre o andamento de um processo específico,
a bem do trato recíproco e da harmonia que devem existir entre os
Poderes.

Para obter a informação desejada, o interessado prescinde da
intervenção deste Legislativo, pois a Constituição da República
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assegura que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade ( ... )"

Dessa forma, a solicitação ora examinada nem abrange matéria de
competência da Comissão de Direitos Humanos, nem se refere ao
controle que este Poder implementa por meio de pedido de
informação ao pretender fiscalizar e controlar os atos do Executivo no
que tange à contabilidade, à parte financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.395/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.398/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a
proposição em análise requer o envio de oficio à COPAM, solicitando
informações sobre uma granja avícola instalada na Rua São José,
dentro da cidade de Canaã, conforme comunicação recebida da Sra.
Maria das Dores Teixeira de Freitas, e sobre a inserção, em seus
registros, do devido licenciamento ambiental para o seu
funcionamento. Caso não haja o registro, a Comissão pede que se
providencie a averiguação "in loco" do problema.

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
Os municípios são competentes para fiscalizar a poluição ambiental

decorrente do funcionamento de empresas, indústrias e pequenos
negócios, nos limites de sua jurisdição. Verificada a ausência dessa
fiscalização, ou quando ela não se torna eficiente, a legislação
referencia os Estados na criação de órgãos competentes.

No auxílio dessas ações, o Código de Saúde expresso pela Lei n°
13.317, de 1999, define regras de competência que buscam

rÀl



89
esclarecer, intervir e prevenir acometimentos de doenças, como se
observa no arts. 16, inciso VII, 75 e 77, conforme transcrição a seguir.

"Art. 16 - Compete à direção estadual do SUS coordenar e, em
caráter complementar à União e aos municípios, executar ações e
serviços de:

VII - vigilância sanitária".
"Art. 75 - Para os efeitos desta lei, entende-se por vigilância sanitária

o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e
agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle...".

"Art. 77 - 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".

As autoridades elencadas no "caput" do art. 77 são o Secretário de
Estado da Saúde ou Secretários Municipais de Saúde, que
subordinam o trabalho de controle a um agente fiscal sanitário com
competência expressa no art. 24, II, IV e parágrafo único, da Lei n°
13.317, de 1999, transcrito a seguir.

"Art. 24 - Compete ao agente fiscal sanitário:

II	-	inspecionar,	fiscalizar	e	interditar	cautelarmente
estabelecimentos, ambientes e serviços sujeitos ao controle sanitário;

IV - lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
Parágrafo único - O agente fiscal sanitário no exercício da função

terá livre acesso aos locais de que trata o inciso II deste artigo".
Denota-se, na maioria dos casos de ausência desse trabalho, que

as Prefeituras ainda não conseguiram se organizar, seja por
problemas financeiros ou mesmo por desconhecimento da legislação
no tocante à prevenção de doenças e à educação de sua população.
Dá-se, dessa forma, o ressurgimento de moléstias que se
consideravam sob controle, em dimensões epidemiológicas, como o
dengue e outras, devido à falta de cuidados sanitários e à proliferação
de ambientes insalubres para o homem ou propícios ao
desenvolvimento de animais sinantrópicos.
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A Lei Federal n°6.938, de 1981, no seu art. 6 0 , arrola os diversos

entes da Federação, atribuindo-lhes competência para cuidar do meio
ambiente:

"Art. 6° - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as Fundações
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria
da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA -, assim estruturado...

Em Minas Gerais, o assunto é regido pela Lei n°7.772, de 1980, no
seu art. 50 , incisos VI e IX, nos seguintes termos:

"Art. 50 - Ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,
integrante do Sistema Operacional de Ciência e Tecnologia, cabe,
observadas as diretrizes para o desenvolvimento econômico e social
do Estado, atuar na proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente, competindo-lhe:

VI - exercer a ação fiscalizadora de observância das normas
contidas na legislação de proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente;

IX - autorizar a implantação e a operação de atividade poluidora ou
potencialmente poluidora;".
A COPAM, portanto, por ter papel relevante nas diretrizes

relacionadas com o meio ambiente, classifica as fontes de poluição e
atividades poluidoras ou potencialmente poluentes, bem como
estabelece os critérios e valores para indenização dos custos de
análise de pedidos de licenciamento ambiental, conforme dispõe o
item 92 do Anexo 13 da Deliberação Normativa n° 1, de 22/3/90:

"Anexo l
92 - Atividades Agropecuárias
(3) 92.21.00-9 - Criação de pequenos animais (avicultura,

cunicultura, ranicultura, etc.).
Pot. Poluidor / Degradador: Ar: P Agua: P Solo: M Geral: P
Porte: 20.000 < NC < 50.000 : pequeno
50.000 < NO < 100.000 : médio
NO > 100.000 : grande.".
Para fiscalizações e autuações desse porte, a COPAM, órgão
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integrante por subordinação à Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, tem delegado poderes ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, a ele vinculado, que nomeará
técnico daquele órgão para fazer a devida classificação das atividades
mencionadas, enquadrando-as nos critérios de potencial poluidor-
degradador, em pequeno, médio ou grande, verificando na
oportunidade se o proprietário possui licença autorizativa para
desenvolvê-las.

Diante do exposto, estamos de acordo com que se faça a solicitação
ao órgão competente, já que inúmeras pessoas, daquela comunidade,
podem estar se contaminando pelo ar ou por contágio no solo, devido
às bactérias geradas na criação de aves em ambientes não
condizentes.

Finalmente, sugerimos o envio de ofício ao Presidente da COPAM, a
fim de que tome as providências necessárias e, na oportunidade,
implementamos outras modificações no texto do requerimento, motivo
pelo qual lhe oferecemos substitutivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.398/2002 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais requer a V. Ex.a,
nos termos regimentais, o envio de ofício ao Presidente da Comissão
de Política Ambiental - CORAM -, solicitando informações sobre a
existência de granja avícola na Rua São José, no perímetro urbano da
cidade de Canaã, e sobre a existência de licenciamento ambiental
para seu funcionamento. Não havendo o licenciamento, solicita seja
realizada a fiscalização, "in loco", por um técnico daquele órgão.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.399/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em
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análise requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam
solicitadas ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado as
seguintes informações:

1 - Quantos e quais processos, inclusive a natureza deles, foram
completamente destruidos no incêndio ocorrido na madrugada do dia
12/4/2002? Requer, ainda, lista completa em que se discrimine o
seguinte:

1.1 - o número do protocolo recebido por processo, no Tribunal de
Contas do Estado;

1.2 - a fase de tramitação em que cada um deles se encontrava;
1.3 - as respectivas relatorias (os nomes dos Conselheiros Relatores

por processo), bem como o histórico completo de sua tramitação.
2 - Quantos e quais processos, inclusive a natureza deles, não

foram completamente destruidos no incêndio ocorrido na madrugada
do dia 12/4/2002, e podem ter seus autos restaurados? Requer, ainda
lista completa em que se discrimine o seguinte:

2.1 - o número do protocolo recebido por processo, no ICE;
2.2 - a fase de tramitação em que cada um deles se encontrava;
2.3 - as respectivas relatorias (os nomes dos Conselheiros Relatores

por processo), bem como o histórico completo de sua tramitação.
3 - Os processos do Tribunal de Contas do Estado têm seus autos,

na sua integralidade, microfilmados?
4 - Que grau de segurança e de confiança o sistema informatizado

do Tribunal de Contas do Estado pode apresentar à sociedade,
quanto ao controle dos processos em tramitação ou mesmo dos já
arquivados, para que eles não se percam ou se extraviem?

5 - Que medidas de segurança foram tomadas para que outros
incêndios não voltem a ocorrer nas dependências daquele órgão?

6 - Com que freqüência o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais tem auditado/inspecionado/fiscalizado os entes sob sua
jurisdição? Requer-se lista completa em que se discrimine o seguinte:

6.1 - Que entes jurisdicionados por aquele Tribunal foram auditados
/inspecionados/ fiscalizados nos últimos quatro anos?

6.2 - Quanto tempo demorou cada auditoria/inspeção/fiscalização?
6.3 - Que períodos (os exercícios financeiros, se for o caso) foram

auditados/ inspecionados/ fiscalizados?
6.4 - Qual a composição das respectivas equipes técnicas de cada

rÁ
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uma das auditorias/ inspeções/ fiscalizações, considerando-se a
especialidade dos cargos existentes na carreira do Tribunal de Contas
do Estado e a formação acadêmico-profissional?

7 - Quantos técnicos (discriminando-se as especialidades dos
cargos de cada um e as respectivas áreas de lotação) do Tribunal de
Contas trabalham, hoje, diretamente nas áreas de auditoria' inspeção!
fiscalização?

7.1 - Quantos técnicos (discriminando-se as especialidades dos
cargos de cada um e as respectivas áreas de Lotação) do Tribunal de
Contas trabalham nas auditorias/ inspeções/ fiscalizações realizadas
nos municípios?

7.2 - Quantos técnicos (discriminando-se as especialidades dos
cargos de cada um e as respectivas áreas de lotação) do Tribunal de
Contas trabalham nas auditorias/ inspeções/ fiscalizações realizadas
nos órgãos e entes componentes da administração estadual direta?

7.3 - Quantos técnicos (discriminando-se as especialidades dos
cargos de cada um e as respectivas áreas de lotação) do Tribunal de
Contas trabalham nas auditorias/ inspeções/ fiscalizações realizadas
nos órgãos e entes componentes da administração estadual indireta,
incluindo-se autarquias, fundações que recebem recursos públicos e
empresas públicas?

7.4 - Quantos técnicos (discriminando-se as especialidades dos
cargos de cada um e as respectivas áreas de lotação) do Tribunal de
Contas trabalham nas auditorias/ inspeções/ fiscalizações realizadas
nos órgãos e entes componentes das sociedades de economia mista,
das quais o Estado participa como sócio?

8 - O atual quadro de carreira do Tribunal de Contas do Estado é
compatível, em número, composição dos cargos e respectivas
remunerações, com o exato cumprimento da missão constitucional
atribuída àquele órgão?

9 - Qual a composição da remuneração de todo o pessoal que
consta da folha de pagamento do Tribunal de Contas do Estado?

9.1 - Seja dada ciência a esta Casa da remuneração analítica
relativa a todos os cargos efetivos, bem como cargos integrantes do
quadro suplementar, de recrutamento amplo, dos próprios
conselheiros e auditores, com as respectivas indicações numéricas do
número de vagas existentes para cada cargo.

ÍÀ
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10 - Existem entes jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais que nunca foram auditados/ inspecionados!
fiscalizados?

11 - Caso a resposta à pergunta anterior seja afirmativa, por que isto
aconteceu, quando aconteceu e quais são esses entes?

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

Fundamentação
O Tribunal de Contas do Estado foi cenário de um incêndio no dia

12!4!2002, já caracterizado como criminoso pelo laudo pericial do
Instituto de Criminalística da Delegacia de Incêndios e Desabamentos,
subordinado à Delegacia de Vigilância Geral.

Várias questões ainda ficaram sem resposta para a opinião pública -
como aponta a definição do laudo - que remetem à segurança,
eficiência e capacidade do órgão em questão, na guarda de bens
públicos, como assim se vislumbra no inciso 1, § 2°, do art. 74.

"Art. 74- ..............................................
§ 20 - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem

ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da
administração indireta;".

Os números citados de processos perdidos com o incêndio, cerca de
3.180, "a priori" nos levam à conclusão de que inúmeros atos ilícitos
deixarão de vir à tona, quando se sabe que são em números absurdos
as conclusões de improbidade administrativas, e, conseqüentemente,
são prejuízos que não poderão ser contabilizados pelo Estado. Isso
eleva os valores que vierem a ser avaliados como perda decorrente
do ato criminoso, agravados pela impunidade em que estarão seus
infratores, permitindo-lhes a que continuem a praticar novos atos
lesivos ao erário.

O volume de processos que se perderam ainda inconclusos - visto
que somente 16,88% de Prefeituras e 9,03% de Câmaras Municipais
foram avaliados até a fatídica data, números fornecidos pelo próprio
Tribunal no seu "site" - dá a mostra da pouca eficiência do Tribunal de
Contas do Estado na condução de seus trabalhos.

Aquela administração vem se mostrando diligente no julgamento de
processos e na guarda de documentos? Tem alcançado o interesse
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público relativo à moralidade, publicidade e legalidade com os seus
atos? Está buscando soluções para se evitarem novos fatos
criminosos? São questões que devem ser respondidas e as argüições
propostas procuram trazer à luz da razão esses esclarecimentos. A
propósito, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais está
autorizada a implementar a fiscalização do Tribunal de Contas, visto o
estabelecido no art. 74, da Carta mineira, transcrito a seguir.
"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade."

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

3.399/2002 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.404/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Ermano Batista, por meio da proposição em tela, requer
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao
Governador do Estado, ao Secretário de Estado da Fazenda e ao
Secretário de Estado da Educação com a solicitação de informações a
esta Casa sobre os recursos orçamentários realizados em favor da
UEMG, da UNIMONTES e das demais instituições afiliadas, bem
como sobre a destinação futura que o Governo reserva a elas.

Publicada em 8/6/2002, vem a proposição à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em exame de inquirir o Poder Executivo sobre a

execução orçamentária da UNIMONTES e da UEMG, no exercício de
2001, mês a mês e anual, para verificação, do cumprimento da
Emenda à Constituição Estadual n° 47/2000, que obriga o repasse,
em duodécimos, de 2% da receita orçamentária corrente ordinária do
Estado às Universidades Estaduais.

rs
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Esclarecemos, inicialmente, que a execução orçamentária da

UEMG e da UNIMONTES, no exercício de 2001, mês a mês e anual,
foi objeto de informação elaborada pela Gerência de Economia e
Finança desta Casa, endereçada ao Deputado Paulo Piau, e constou
de dados extraídos do Armazém SIAFI, ferramenta que consolida e
organiza os dados da execução orçamentária do Estado. Assim, essa
é uma informação que esta Casa detém, não havendo necessidade de
solicitá-la ao Poder Executivo.

Já as verbas que as referidas Universidades destinaram a suas
unidades de ensino não constam dos dados disponíveis do Armazém
SIAFI, sendo, pois, necessário indagar sobre elas.

Provavelmente, as questões levantadas pelo parlamentar sejam
decorrentes da argüição de inconstitucionalidade, pelo Governo do
Estado, da Emenda à Constituição n° 47/2000, tendo o Supremo
Tribunal Federal - STF -, em 10/5/2002, concedido liminar
suspendendo a eficácia dos dispositivos até o julgamento do mérito da
ação.

Ao ajuizar a ação, o Governador do Estado argumentou que repassa
às referidas autarquias mais de 2% da receita do Estado, não
havendo, pois, necessidade de vincular recursos. Entretanto, parece
que essa autoridade tem destinado às Universidades numerário
inferior ao que lhes foi consignado no orçamento.

Por outro lado, o signatário da proposição suspeita que haja a
intenção de se dar outra destinação a essas autarquias e, por tal
motivo, indaga às autoridades aqui mencionadas qual seria essa
destinação.

Com relação a isso, devemos ponderar que toda mudança nos seus
objetivos, estrutura e personalidade jurídica deve ser processada por
lei, pois elas foram criadas por instrumento legal. Dessa forma,
qualquer intenção dos dirigentes estatais com relação a elas será
necessariamente do conhecimento dos Srs. Deputados, que poderão
discutir, opinar, ou mesmo, modificá-la.

Resta-nos ainda comentar que não há necessidade de se inquirir a
tantas autoridades sobre as questões levantadas; basta perguntar ao
executor do orçamento das autarquias aqui nomeadas. Além do mais,
para adaptar o texto da proposição às normas técnicas da Casa,
sentimos necessidade de apresentar-lhe substitutivo.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
3.404/2002 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

regimentais, seja solicitado ao Reitor da Universidade Estadual de
Minas Gerais - UEMG - e ao Reitor da Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES - o total dos valores repassados pelo
Estado, no ano de 2001, às suas unidades filiadas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.405/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando informações
a respeito das conclusões do inquérito policial instaurado para apurar
as denúncias formuladas pelo Sr. Juarez Gerônimo Franklin, que
alega ter sido agredido por policiais militares, no dia 318/2001, no
Bairro Jardim América, em Belo Horizonte, conforme documentação
por ele apresentada.

Publicada em 8/6/2002, vem a proposição à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da

autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Conforme estabelece o art. 20 do Código de Processo Penal, a
autoridade assegura com o inquérito o sigilo necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da sociedade e procura, por meio
dele, descobrir a prática de ilícitos penais, determinando a respectiva
autoria. Torna-se necessário, pois, manter o sigilo sobre ele para
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resguardar as próprias investigações.

Quanto ao que nos foi suscitado na proposição, ou seja,
informações ao Comandante-Geral da Polícia Militar a respeito das
conclusões do inquérito policial, cabe-nos informar que, a autoridade,
ao concluí-lo, fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e
enviará os autos ao Juiz competente, conforme dispõe o § 10 do art.
10 do Código de Processo Penal.

Convém ressaltar que à Polícia Militar compete, conforme o disposto
no inciso Ido art. 142 da Constituição Estadual, "a polícia ostensiva de
prevenção criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de
florestas e de mananciais e as atividades relacionadas com a
preservação e restauração da ordem pública, além da garantia do
exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos,
especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental,
de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural", não lhe cabendo,
entretanto, a instauração de inquérito policial.

Analisando a documentação anexada ao processo, verificamos que
foi realizado, pela Polícia Militar, boletim de ocorrência, posteriormente
enviado ao Delegado da Seccional Oeste para as demais
providências.

Visto que a vítima da pretensa agressão é conhecida e seus autores
também, não há muito o que investigar e, ademais, pela
documentação anexada, é impossível concluir se houve ou não
abertura de inquérito policial.

Além disso, o ofendido ou o seu representante legal podem
averiguar se o inquérito foi instaurado e em que fase se encontra o
processo, sem a intermediação do Poder Legislativo, cujas funções
são mais amplas - indo ao encontro dos anseios coletivos - que o
mero funcionar como procurador de um único cidadão.

Isso posto, não consideramos oportuno o envio das informações
pleiteadas na proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.405/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.409/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Durval Angelo, por meio do requerimento em tela,
solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa que seja transcrito
nos anais da Casa o artigo de Paulo Roberto Cardoso publicado no
"Minas Gerais" do dia 29/5/2002, intitulado "Padre Vaz, um eleito do
Senhor."

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

Fundamentação
Trata a proposição em comento de prestar justa homenagem ao

Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, intérprete brilhante de Hegel, o
qual em sua obra, voltada para a ética, arquitetou sólida construção
em torno do diálogo profundo entre São Tomaz de Aquino e Hegel.

Perseguido pela ditadura, em virtude de sua participação na
consolidação de movimento de oposição aos militares, e vítima de
numerosos inquéritos policiais, Padre Vaz foi figura marcante nos
cenários intelectual e político. O artigo que se pretende inserir nos
anais da Casa trata de uma profunda manifestação de apreço não
apenas em relação a seus estudos filosóficos, que marcados pelo
rigor científico e metodológico, mas também à sua figura, de trajetória
brilhante e luminosa como ser humano, professor, escritor e filósofo.

Sabemos serem inquestionáveis as grandes homenagens a que faz
jus tão preeminente intelectual, mas devemos considerar que os seus
feitos já se encontram gravados para a posteridade em suas obras e
no brilhantismo de seus incontáveis discípulos.

Assim, por não exprimir manifestação política nem cultural relevante
para o Estado, por não constituir uma análise política, social ou
cultural dos fatos pertinentes à história de Minas nem exprimir uma
tendência comum da gente mineira, a ser conservada e transmitida
aos pósteros por meio da transcrição, por não fazer uma análise dos
fatos que influem ou possam influir na história do Estado,
consideramos que o artigo não se enquadra na previsão regimental,
razão por que entendemos não dever ser a proposição aprovada.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°
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3.409/2002.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.411/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Saúde, por meio da proposição em estudo, requer
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitada ao Secretário
de Estado da Saúde informação sobre os recursos financeiros não
aplicados em 2001, destacando o valor total não aplicado; requer,
ainda, esclarecimentos sobre os convênios celebrados, a sua
natureza, valor de cada um e grau de realização até maio de 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
De acordo com o art. 54, § 2°, da Constituição do Estado, insere-se

no âmbito da competência da Assembléia Legislativa o
encaminhamento de pedido de informação a Secretário de Estado, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de
informação falsa constituem crime de responsabilidade.

Essa prerrogativa foi conferida pela Constituição, reconhecendo que
a administração pública deve ser fiscalizada no interesse da
sociedade para assegurar sua atuação em consonância com os
princípios que lhe são impostos pelo ordenamento.

Tal como determinado no art. 70 da Constituição da República de
1988, a fiscalização acerca da regularidade dos atos praticados pela
União e pelos órgãos de administração direta ou indireta será exercida
pelo Congresso Nacional e pelo sistema interno de cada Poder. Tal
modelo deve ser seguido pelos entes da Federação, que poderão
contar com os Tribunais de Contas nesse mister ou, então, fazer uso
do instrumento sobre o qual emitimos agora o parecer.

No que tange aos convênios celebrados pela Secretaria de Estado
da Saúde, o pedido aqui exposto também faz parte do Requerimento
n° 3.370/2002, por isso, achamos inconveniente reiterá-lo, não tendo
ainda esgotado o prazo de 30 dias para que a autoridade possa
encaminhá-lo a esta Casa.
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No que diz respeito aos recursos não aplicados em 2001,

sabemos que a preocupação da Comissão tem que ver com a
Emenda à Constituição n° 29, de 13/9/2000, que, entre outras
providências, assegura os recursos mínimos para o financiamento das
ações e dos serviços públicos de saúde.

Assim, de acordo com o comando constitucional, no caso dos
Estados e do Distrito Federal, os recursos mínimos aplicados nas
ações e nos serviços públicos de saúde serão equivalentes a 12% do
produto de arrecadação dos impostos do Estado, deduzidas as
parcelas que foram transferidas aos municípios.

No ano de 2001, a receita do Estado era de R$8.064.000.000,00
devendo R$665.333.000,00 (8,5% da receita) ter sido aplicados na
saúde. O Secretário de Estado informou, quando aqui chamado, que
empenhou R$715.000.000,00 (8,87%) e, desses, R$315.000.000,00
são restos a pagar, que, como sabemos, são suportados por outro
ente que não a receita do Estado. Dessa forma, verificamos que, dos
recursos destinados à saúde, uma certa quantidade não foi
empregada, usando o Governo de uma ficção contábil para fazer valer
o imperativo da Carta da República.

Assim sendo, somos favoráveis ao envio do pedido de informação,
desde que realizada alguma modificação no seu texto.

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

3.41112002 na forma do seguinte Substitutivo n°1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Saúde,
solicitando-lhe encaminhar a esta Casa as seguintes informações
sobre a execução orçamentária da área de saúde em 2001:

1) o montante de recursos da receita do Estado efetivamente gastos
em 2001 com as ações e serviços públicos de saúde, sem considerar
os restos a pagar;

II) o valor que o Estado deixou de aplicar nas ações e serviços
públicos de saúde no ano de 2001;

III)quanto isso representa percentualmente em relação à receita do
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Estado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.412/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, a proposição em exame requer ao Presidente da
Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - solicitando
informações sobre a segunda etapa das obras de duplicação da BR-
381, com vistas a esclarecer os gastos efetuados com a remoção do
'solo mole' e outros serviços realizados no trecho compreendido entre
Nepomuceno e Extrema, conforme descrito minuciosamente em seu
texto.

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
Conforme dispõe o art. 100, IX, do Regimento Interno, "às

comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria
compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua
constituição, cabe encaminhar, por intermédio da Mesa da
Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral
da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais".

A matéria em comento, refere-se a retirada de aproximadamente
3.250.000m3 de "solo mole" ou turja, não previstos no projeto original
de duplicação da BR-381.

Para a retirada do material, no trecho entre os Municípios de
Nepomuceno e Extrema, até a divisa com São Paulo, houve adições
de preços nos contratos com as empresas vencedoras da licitação,
que oneraram a obra em torno de US$52.000.000,00. Conforme
publicado nos principais veículos de informação mineiros, houve
superfaturamento e aditamentos denominados "especiais" para
realização da obra.

Objetivando esclarecer a veracidade da matéria e relevando que

rÀ
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esta Casa detém o poder de fiscalizá-la, julgamos conveniente e
oportuno o envio da solicitação em tela.

No entanto, visto não ser necessário designar nominalmente a
autoridade destinatária do ofício, optamos por apresentar emenda à
proposição para corrigir essa impropriedade.

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

3.412/2002 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Suprima-se do requerimento a expressão "Senhor Antônio Demétrio
Bassili."

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Celho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.413/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio da proposição em
tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa, seja enviado
ofício ao Superintendente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -, solicitando-lhe enviar a esta Casa informações
detalhadas sobre a execução das obras do Hospital Regional de
Barbacena e sobre a veracidade ou não da notícia de que a
empreiteira Realizar Engenharia Projetos e Incorporação Ltda. não
estaria pagando os salários de seus empregados; se positiva tal
denúncia, deverá a referida Fundação esclarecer quais as
providências tomadas para resolver a situação.

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 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, com jurisdição

em todo o território do Estado e sede em Belo Horizonte, goza de
autonomia administrativa e financeira, além de ter personalidade
jurídica própria. Do ponto de vista hierárquico é vinculada à Secretaria
de Estado da Saúde, segundo estabelece o Decreto n° 18.724 de
3/10/77.

A matéria sob comento, motivo das indagações, refere-se às obras
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no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, incorporado pela
FHEMIG pelo Decreto n° 18.724, de 3/10177, que estão sendo
executadas pela Realizar Engenharia Projetos e Incorporação Ltda.

Como a FHEMIG é órgão que compõe a administração indireta do
Estado, seus atos estão sujeitos à fiscalização do Poder Legislativo. A
nosso ver, qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que
gerencie recursos públicos e bens públicos, tem o dever constitucional
de prestar contas, como corolário do princípio republicano. A
prestação de contas é a garantia de que os recursos públicos serão
empregados para atender à finalidade pública.

Por outro lado, a Constituição conferiu a Assembléia Legislativa a
competência para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta. Levando-se em conta que para a execução de tais obras são
despendidas verbas públicas, o pedido de informação, como um dos
instrumentos de fiscalização externa utilizados por este Poder, é
pertinente. Entretanto, questionar se a empresa Realizar Engenharia
Projetos e Incorporação Ltda. está pagando regularmente o salário de
seus funcionários refoge às atribuições deste Poder. Há órgãos e
ações de proteção a esses trabalhadores que não a Assembléia
Legislativa.

Isso posto, por julgarmos os questionamentos formulados apenas
em parte apropriados, optamos por apresentar substitutivo à matéria.
Valendo-nos da oportunidade, implementamos outras modificações
visando a aprimorá-la e adequá-la à técnica legislativa consagrada por
esta Casa.

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

3.413/2002 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve, requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja solicitado ao Superintendente da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - o envio a esta Casa
de informações detalhadas sobre o andamento das obras que estão
sendo executadas no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena,
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bem como o valor dos recursos despendidos, até junho de 2002.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio. Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.425/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio da proposição em
tela, requer seja encaminhado ofício ao Secretário da Saúde e ao
Superintendente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -, solicitando-lhes que enviem a esta Casa informações
sobre as recentes contratações realizadas por essa Fundação,
mesmo com o conhecimento prévio de que haverá concurso público
para preenchimento de cargos em seu quadro funcional.

Solicita, ainda, que seja fornecida a relação completa de todas as
contratações realizadas pelo órgão a partir de janeiro do corrente ano.

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
O texto da Constituição Federal permitiu a contratação temporária

de servidor sem concurso público - art. 37, IX -, desde que sejam
preenchidos três requisitos obrigatórios: excepcional interesse público,
temporariedade da contratação e hipóteses expressamente previstas
em lei.

A lei aqui mencionada é aquela editada pela entidade que está
contratando, e que, no presente caso, é uma lei estadual.

A Constituição do Estado, em seu art. 22, repete os mesmos dizeres
da Carta Magna e foi regulamentada pela Lei n° 10.254, de 20/7/90,
que estabelece em seu art. 11:

"Art. 11 - Para atender a necessidade temporária, de excepcional
interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado,
não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito
administrativo, caso em que o contratado não será considerado
servidor público.

§ 1° - A contratação prevista no artigo far-se-á exclusivamente para:
a) atender a situações declaradas de calamidade pública;
b) permitir a execução de serviços técnicos por profissional de

L4



106
notória especialização, inclusive de nacionalidade estrangeira, nas
hipóteses do art. 11 da Lei n.° 9.444, de 25 de novembro de 1987;

c) realizar recenseamento".
Pelo que se depreende da leitura do citado artigo, cabe argüir

aquela Fundação sobre os fundamentos jurídicos dos contratos
administrativos realizados, dentro dos três permitidos pelo artigo que
citamos; o tempo previsto para os contratos e se houve renovação de
alguns deles. Note-se que há impossibilidade de contratação por
tempo indeterminado - ou de renovação de contrato - para atender a
necessidade permanente, em face do evidente desrespeito ao
preceito constitucional.

Pinto Ferreira alerta sobre o perigo dessa forma de contratar por
possibilitar a elisão da obrigatoriedade de realização dos concursos
públicos.

Pelo que acabamos de ponderar, temos a convicção de que
compete à Assembléia Legislativa, com fulcro no art. 54, § 3 0 , da
Carta Estadual, o encaminhamento dos questionamentos requeridos,
com as devidas alterações.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.425/2002, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V Ex.a, nos termos
regimentais, seja enviado ofício ao Superintendente da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - solicitando-lhe
sejam enviadas a esta Casa informações referentes às recentes
contratações realizadas por aquela Fundação, a saber:

a) quais cargos se pretende ocupar com os novos contratos e qual o
tempo de duração de cada um deles;

b) quantas contratações foram efetivadas desde 19112002;
c) quais os fundamentos de tais contratações;
d) qual o custo de cada contrato, as condições de pagamento e os

critérios de reajuste, caso esteja previsto.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto
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Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro
Antônio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.43412002
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Miguel Martini, por meio da proposição em análise,

requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao
Presidente da Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG -
as seguintes informações: identificação do quadro de funcionários,
incluindo função e remuneração; relação das diárias de viagem pagas
até o corrente mês, especificando o objeto da despesa, o valor gasto e
o beneficiado; possível favorecimento de funcionários em relação ao
aluguel dos estádios.

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
As questões formuladas no requerimento são dirigidas à ADEMG,

autarquia criada pela Lei n° 3.410, de 8/7/65, que, vinculada à
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, tem por
incumbência a administração de estádios próprios ou de terceiros,
mediante convênio.

A ADEMG foi motivo de audiência pública, realizada pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a presença do seu
Presidente, senda-lhe solicitado o esclarecimento de algumas
questões, além das formuladas na proposição em tela, as quais,
naquele momento, não foram elucidadas a contento.

Com relação à identificação do quadro de servidores, temos a
obrigação de ponderar que a Constituição do Estado diz, no art. 61,
VIII, que é da competência da Assembléia Legislativa, com a sanção
do Governador do Estado, dispor sobre a criação, a transformação e a
extinção de cargo, emprego ou função pública na administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação de remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Assim, o quadro de servidores da ADEMG está
previsto na Lei n° 11.176, de 6/8/93, que dispõe sobre a
reorganização dessa autarquia, estabelece níveis de vencimentos e
dá outras providências. Dos cargos instituídos no âmbito da autarquia,
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temos: Presidente, seu Chefe de Gabinete, Diretores
Administrativo, de Promoções, de Infra-Estrutura, de Imprensa e de
Relações Públicas, Assessor Jurídico, 6 Chefes de Divisão, 13 Chefes
de Serviço, 7 Encarregados, 1 Secretária do Presidente e 2
Assessores.

Dos cargos de provimento efetivo, a estrutura da ADEMG tem: 59
Auxiliares de Serviços, 14 Oficiais de Serviços, 1 Motorista, 1
Telefonista, 2 Agentes de Administração, 19 Auxiliares de
Administração, 3 Técnicos de Nível Médio e 7 Técnicos de Nível
Superior. Esses cargos e os respectivos vencimentos estão
discriminados nos anexos 1 e II da Lei n°11.176, de 6/8/93.

Dessa forma, estando o referido quadro estabelecido em lei,
pressupõe-se que seja de conhecimento dos senhores parlamentares,
não havendo necessidade de se encaminhar o respectivo pedido.

Quanto às demais indagações, consideramo-las oportunas, pois os
dados a nos serem enviados servirão como subsídio no entendimento
das questões de ordem administrativa e financeira daquela autarquia,
que está sujeita à fiscalização deste Poder.

Fundamentamos, também, o encaminhamento das outras questões
pautados no princípio da moralidade administrativa, pois, segundo
Celso Antônio Bandeira de Mello ("Curso de Direito Administrativo",
iia ed., Malheiros: São Paulo, 1999), "a Administração e seus
agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los
implicará violação ao próprio Direito, configurando ilicitude que
assujeita a conduta viciada, a invalidação

Favorecimento pessoal deste ou daquele servidor, seja de que
ordem for, é ato que viola o princípio da moralidade. O Prof. Hely
Lopes Meirelies ressalta em sua obra ("Direito Administrativo
Brasileiro", 23 a ed., Malheiros Editores, 1998) as palavras do notável
jurista António José Brandão: "a atividade dos administradores, além
de traduzir a vontade de obter o máximo de eficiência administrativa,
terá de corresponder à vontade constante de viver honestamente, de
não prejudicar outrem e de dar a cada um o que lhe pertence".

Tendo em vista que as questões relativas ao quadro funcional da
ADEMO se encontram estabelecidas nas citadas normas jurídicas,
optamos por apresentar substitutivo à matéria com o objetivo de
reformulá-la.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
3.434/2002 na forma do Substitutivo n° 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, sejam solicitadas ao Presidente da Administração de
Estádios de Minas Gerais - ADEMO - as seguintes informações:
relação das diárias de viagem pagas até o corrente mês,
especificando o objeto da despesa, o valor gasto e o beneficiado,
assim como sobre o possível favorecimento de funcionários em
relação ao aluguel dos estádios.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.450/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, a proposição em tela requer à Presidência da Assembléia
Legislativa o envio de ofício ao Presidente do Conselho Estadual de
Educação, para que este forneça as informações solicitadas pelo
Deputado Antônio Carlos Andrada, consubstanciado em requerimento
de sua autoria, datado de 30/5/2001.

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

Fundamentação
A matéria em pauta refere-se a audiência pública realizada pela

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia que se iniciou
em 18/6/2001 e teve seu encerramento em 10/10/2001.

As questões suscitadas pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, em
requerimento datado de 30/5/2001, foram, então, discutidas e
esclarecidas quando da realização da referida audiência e da visita a
esta Casa do Presidente do Conselho Estadual de Educação, Padre
Lázaro de Assis Pinto.

Visto que o citado requerimento com os pedidos de informação foi
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aprovado e enviado em tempo hábil àquele órgão e suas
indagações respondidas, não vislumbramos a necessidade, agora, de
reenviá-lo.

Por tais razões, consideramos inoportuno o pedido de informação
proposto.

Conclusão
Em vista do aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.45012002.
Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.451/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em exame
requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao
Governador do Estado as seguintes informações a respeito da
renovação antecipada do contrato de prestação de serviços bancários
celebrados entre o Estado de Minas Gerais e o Banco ltaú S.A.:
motivo da renovação contratual antecipada aproximadamente em um
ano e dois meses do término previsto para o contrato social; amparo
legal para a preferência da renovação contratual antecipada, em
detrimento de um novo processo licitatório; a relação entre essa
renovação contratual antecipada e a liberação dos recursos do fundo
de contingência do ltaú em benefício do Estado de Minas Gerais;
cópia do contrato inicial e da renovação assinada em julho do
corrente.

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

Fundamentação
A renovação do contrato, segundo Hely Lopes Meirelles, é a

novação no todo ou em parte do ajuste, mantido seu objeto inicial. A
sua finalidade é a manutenção da continuidade do serviço público,
pelo que admite a recontratação direta do atual contratado, desde que
as circunstâncias a justifiquem e permitam seu enquadramento numa
das hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Normalmente, a renovação do contrato é feita através de nova
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licitação, com observância de todas as formalidades impostas pela
Lei Federal n°8.666, de 21/6/93.

Uma das condições para a privatização do Banco do Estado de
Minas Gerais - BEMGE - foi a manutenção de sua carteira de clientes,
na qual estava incluída a folha de pagamento do Estado e a
manutenção do referido Banco como agente arrecadador.
As agências bancárias recebem por atuar como agentes

arrecadadores do Estado e devem fornecer-lhe uma garantia. Daí, a
necessidade do processo licitatório aludido pelo signatário da
proposição.

Feio que consta, o Governo do Estado não tem realizado o certame
licitatório, e o Chefe do Executivo renovou antecipadamente com o
Banco ltaú S.A. o contrato de prestação de serviço firmado entre essa
empresa e o Estado, após a privatização do BEMGE, contrato esse
que findaria daqui aproximadamente a um ano.

Em cumprimento ao papel fiscalizador do qual este parlamento é
constitucionalmente incumbido, consideramos o envio do pedido de
informação oportuno, pois se essa renovação se deu nos moldes
afirmados no requerimento, é fundamental que este Poder tome
conhecimento do amparo legal que a norteou.

No entanto, como as proposições devem ser dirigidas ao titular
responsável pelo assunto a ser questionado, neste caso, o Secretário
de Estado da Fazenda, optamos por apresentar emenda ao final do
parecer para dar o direcionamento correto ao requerimento sob
análise.

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

3.451/2002 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "Sr. Governador do Estado" pela
expressão "Secretário de Estado da Fazenda".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.45912002

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, a

proposição em exame solicita ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja enviado ofício ao Departamento de Estradas de
Rodagens do Estado - DER-MG -, para que esse órgão envie a esta
Casa informações sobre as ações governamentais do Estado em prol
da restauração das estradas do Sul de Minas e, em especial,
daquelas que dão acesso ao Município de Poços de Caldas.

Publicada em 22/8/2002, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Regimento Interno deste parlamento atribui à Mesa a competência

privativa de emitir parecer sobre requerimento de pedido de
informação às autoridades estaduais quanto a fato relacionado com
matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a seu controle e
fiscalização.

O requerimento em estudo solicita ao DER-MG o envio a esta Casa
de informações sobre a restauração de rodovias do Sul de Minas, em
especial daquelas que dão acesso ao Município de Poços de Caldas.

Esse órgão, além de assegurar soluções adequadas relativas ao
transporte de pessoas, a bens e serviços no Estado, tendo como
prioridade a segurança do usuário, também dirige e executa os
serviços de implantação, conservação, recuperação e melhoramentos
das estradas sob sua responsabilidade.

A restauração da Rodovia BR-267, o entroncamento com a BR-146
e o entroncamento com a BR-459, que dão acesso ao citado
município, totalizando 10km, está prevista na dotação orçamentária do
Estado para 2002, especificamente no Programa Restauração de
Rodovias, sendo destinada para este fim a soma de R$1.296.000,00.

O Volume IV da Lei Orçamentária para 2002, que apresenta a
Distribuição Regional dos Investimentos do Estado, relaciona todas as
obras previstas para este exercício, discriminadas de acordo com as
regiões de planejamento do Estado e seus respectivos municípios. Tal
volume ainda informa a situação em que se encontra a obra, ou seja:
paralisada, em execução ou a iniciar, sem contudo apresentar um
detalhamento das obras previstas, com o referido cronograma físico-
financeiro e as etapas que se pretendem executar com os recursos.

Para o exercício de 2003, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -,
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em seu art. 80 , IX, estabelece que acompanhará a proposta
orçamentária a ser encaminhada à Assembléia Legislativa até
30/9/2002, "um demonstrativo regionalizado do montante e da
natureza dos investimentos em obras previstas para 2003,
especificadas por município, identificando o estágio em que se
encontram".

A informação do planejamento das obras do Estado é fundamental
para que se possa efetivar um controle do Legislativo e dos cidadãos
sobre a aplicação dos recursos públicos. Tanto é assim que o
legislador destacou tal detalhamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Entretanto, mesmo convictos da importância da informação, não
daremos acolhida ao requerimento por saber que brevemente teremos
na Casa os dados referidos, antes mesmo que transcorram os 30 dias
conferidos constitucionalmente para que a autoridade destinatária se
manifeste.

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

3.459/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.466/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor, a proposição
em exame requer à Presidência desta Casa seja encaminhado pedido
de informação ao Supervisor do Grupo Gestor da ex-MinasCaixa,
indagando sobre a situação dos mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação - SFH - com cobertura do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS -, tendo como agente financeiro a
MinasCaixa, pois, em audiência perante esta Comissão, essa
autoridade informou que no prazo de 30 dias já teria uma solução para
a negociação com os mutuários.

Após sua publicação, foi o requerimento enviado à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

Em relação à matéria em apreço, cumpre-nos informar que ela foi
objeto de indagação proposta pelo Requerimento n° 2.315/2001, da
Comissão de Administração Pública, apreciado, em 12/9/2001, pela
Mesa da Assembléia, que opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1. Levado a Plenário, conforme determina o art. 233,
XII, do Regimento Interno, o respectivo parecer foi aprovado na forma
em que foi apresentado, e, em 19/1112001, a Secretaria-Geral da
Mesa o encaminhou ao Secretário da Fazenda por meio do Ofício n°
2.298/2001. A matéria foi objeto, ainda, do Requerimento n°
3.120/2002, rejeitado pela Mesa da Assembléia, visto que mantinha
semelhança com a proposição citada anteriormente, devidamente
respondida por meio do Ofício n° 1.572/2001, encaminhado a esta
Casa pelo Secretário da Fazenda.

Transcrevemos os sete itens contidos no Ofício n° 1.572/2001, que
integram o seu núcleo informativo:

11 - o § 30 do art. 20 da Lei Federal n° 10.150, de 21/12/2000
(segundo o qual as dívidas relativas aos contratos referidos no
"caput", assinados até 31 de dezembro de 1987, poderão ser novadas
por montante correspondente a cem por cento do saldo devedor,
posicionado na data de reajustamento do contrato, extinguindo-se
responsabilidade do FCVS sob os citados contratos), não tem caráter
obrigatório, em razão da possibilidade de gerar prejuízos aos Agentes
Financeiros. Por este motivo, a exemplo do Estado, nenhum Agente
Financeiro Privado, até a presente data, aderiu à medida;

2 - segundo os termos da Lei mencionada, somente terão direito à
liquidação antecipada os contratos firmados, até 31 de dezembro de
1987, com cobertura do saldo devedor pelo FCVS. Para que o Agente
Financeiro não venha a ter prejuízo, torna-se necessário depurar cada
contrato habitacional, isto é, proceder-se a pormenorizada análise da
documentação (contrato x contrato), uma providência bastante morosa
e onerosa que não garante, ao final, o reembolso integral do saldo
coberto pelo FCVS. A diferença a menor passa a ser perda do Agente.
Pela experiência do Grupo Gestor, o prazo médio para se obter essa
resposta está em torno de dois anos. Além do mais, em razão das
exigências do FCVS, o valor recuperável é, na maioria das vezes,
menos do que se imagina, portanto, difícil de se calcular
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preventivamente;

3 - exceto quanto a alguns contratos, firmados no início do Sistema
Financeiro de Habitação, ao tempo do ex-BNH, cuja exigência
documental era muito frágil, o Conselho Curador do FCVS insiste em
aplicar regras novas retroativas, para reconhecer o direito, pois não
está havendo qualquer dificuldade em se liberarem as hipotecas
daqueles mutuários que já quitaram sua dívidas, quer seja por
liquidação antecipada, sinistro ou término de prazo. Os poucos casos
omissos, inclusive de financiamentos efetuados pela MinasCaixa, fora
dos padrões do FCVS, estão sendo avaliados pela Procuradoria-Geral
do Estado;

4 - esclareça-se que a novação da dívida não depende de iniciativa
do mutuário, por se tratar de um direito do agente, ou seja, uma
possibilidade de ressarcimento da diferença entre o saldo devedor do
mutuário ao final do contrato e o valor coberto pelo FCVS;

5 - o perdão da dívida, sem dúvidas, trará irreparáveis e novos
prejuízos aos cofres do Estado. Os estudos técnicos, econômicos e
financeiros estão em poder da Douta Procuradoria-Geral do Estado,
para encaminhamento de uma solução jurídica;
6 - para uma análise preliminar, a carteira avaliada em

R$860.767.777,83 foi negociada com a Caixa Econômica Federal, no
período da liqüidação extrajudicial da MinasCaixa, por
R$578.029.000,64, com um deságio de 32,85%. Além dos recebiveis
(prestações de mutuários), a CEF ainda ficará com todo o FCVS da
carteira, estimado em R$900.000.000.00 (novecentos milhões de
reais). Nos termos do referido contrato, o Estado ainda ficará
responsável pelas perdas decorrentes do não-reconhecimento do
crédito pelo FCVS;

7 - em razão do refazimento do perfil, previsto no contrato, o Estado
já está a dever (além do deságio) mais R$ -17.308.349,56 (dezessete
milhões trezentos e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e
cinqüenta e seis centavos) - posição de 1°13/01 (Ofício n° 286 Caixa e
Of. Presi n° 191/2001 - EMGEA)".

Esclarecemos ainda que o Ofício n° 1.572/2001, bem como os
demais documentos mencionados no início desta fundamentação,
encontram-se disponíveis nos arquivos de nossa Biblioteca para
consultas mais detalhadas.
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Diante do exposto, consideramos o envio do pedido de

informação proposto inoportuno, pois, conforme estabelece o item 2
do ofício encaminhado a esta Casa pelo Secretário da Fazenda, o
prazo médio para se obter a resposta requerida gira em torno de dois
anos, dada a dificuldade de se efetuarem os cálculos
preventivamente.

Transcorrido apenas um ano do envio daquele requerimento,
consideramos intempestivo o envio do pedido proposto. E conveniente
esperarmos o prazo estabelecido pelo Secretário da Fazenda para
que possamos novamente argüi-lo sobre a questão.

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

3.466/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.488/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela,
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Secretário de Segurança Pública para que solicite ao
Delegado de Polícia da Seccional Sul, titular do inquérito que apura o
homicídio da jovem Cristiane Aparecida Ferreira, o envio de cópia
dessa peça policial. Requer, ainda, que esta Casa seja informada das
providências tomadas.

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

Fundamentação
O inquérito policial é o procedimento destinado , à reunião de

elementos para a elucidação de uma infração penal. E o conjunto de
diligências realizadas pela Policia Judiciária, visando a apurar a
existência de infração penal e, se possível, apontar sua autoria, para
que o titular da respectiva ação possa ingressar em juízo, pedindo a
aplicação da lei ao caso concreto.

A Polícia desenvolve laboriosa atividade, ouvindo testemunhas,
tomando declarações da vítima, procedendo a exames de corpo de
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delito, exames de instrumento do crime, determinando buscas e
apreensões, acareações, reconhecimento, ouvindo o indiciado,
colhendo informações sobre todas as circunstâncias que envolveram
o fato tido como delituoso, buscando, enfim, tudo o que possa influir
para esclarecê-lo.

A essa peça investigadora não se aplica o princípio da publicidade
nem do contraditório, e suas conclusões deverão ser encaminhadas
ao membro do Ministério Público para a apresentação da denúncia
perante o juízo, deflagrando o devido processo penal.

Ressaltamos, ainda, que os advogados das partes podem consultar
os autos do inquérito policial, sem a intermediação do Poder
Legislativo, cujas funções são mais amplas que o mero funcionar
como procurador de cidadão. Tal garantia acha-se inscrita no art. 50,
XXXIII, "in verbis":

"XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informação de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressaltadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado".

Se a polícia judiciária negar a informação sobre a abertura de
inquérito, se ele está em andamento ou não, cabe mandado de
segurança e uma representação à Corregedoria. Essas são medidas
mais eficientes do que pedir a intervenção da Assembléia Legislativa.

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

3.488/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.500/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Saúde, a proposição em análise requer
à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao
Secretário de Estado da Saúde pedido escrito de informação sobre a
liberação do credenciamento do serviço de quimioterapia da Santa
Casa de Alienas.
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia

para receber parecer, nos termos do ar!. 79, VIII, "c" , do Regimento
Interno.

Fundamentação
Com 305.330 casos novos de câncer estimados em 2001 em todo o

País, a atual rede de serviços oncológicos é insuficiente para oferecer
boa cobertura assistencial à população, segundo os parâmetros
internacionais, ajustados à realidade epidemiológica e demográfica
brasileira.

Em 1998, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 3.535,
visando: atualizar os critérios mínimos para o cadastramento dos
Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON -; garantir o
atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas
malignas e estabelecer uma rede hierarquizada dos centros que
prestam atendimento a esses pacientes pelo SUS.

Os CACONs são unidades hospitalares públicas ou filantrópicas que
dispõem sobre todos os recursos humanos e tecnológicos necessários
para dar assistência integral ao paciente de câncer, em uma mesma
estrutura organizacional. Eles devem dispor no mínimo dos serviços
de diagnóstico ou estadiamento, cirurgia oncológica, oncologia clínica,
radioterapia, pronto atendimento para as emergências oncológicas,
hemoterapia, psicologia, serviço social, nutrição, terapia ocupacional,
farmácia, reabilitação e cuidados paliativos.

Nos próximos quatro anos, o Ministério da Saúde investirá
R$44000.000,00 na implantação de 20 novos CACONs, na
modalidade 1, beneficiando cerca de 14 milhões de pessoas.

E um projeto que articula os diversos tipos de recursos necessários
à organização de uma unidade oncológica, garantidos os recursos
humanos especializados, os equipamentos, a infra-estrutura hospitalar
geral e de rede para assistência integral ao paciente (não sendo,
portanto, um projeto de aquisição de equipamentos de radioterapia).

Existem critérios de seleção dos CACONs: social - proporcionar
benefício ao maior número de pessoas; estratégico - atingir regiões de
menor cobertura assistencial e de difícil acesso; gerencial: capacidade
de articular as instâncias gestoras do SUS com a unidade prestadora
de serviços e a sociedade civil; estrutural - existência de um hospital
público ou filantrópico que possibilite o maior aproveitamento possível
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dos recursos físicos, humanos e tecnológicos disponíveis no local.

Atualmente, encontram-se em implantação seis CACONs, sendo um
em Divinópolis, e, para o biênio 2002-2004, o Estado de Minas Gerais
continua candidato a receber unidades do projeto.

Como vimos, a implantação dos referidos Centros constitui fator de
alta relevância para a saúde pública. No entanto, resta-nos
complementar, a título de esclarecimento, que cabe ao Ministério da
Saúde responder aos questionamentos formulados na proposição,
pois, consultando o art. 62, XXXI, de nossa Constituição, verificamos
que compete privativamente à Assembléia Legislativa fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo do Estado, obviamente incluídos
os da administração indireta.

Isto posto, consideramos o envio do pedido de informação proposto
inconveniente, visto que este Poder não tem competência
constitucional para argüir órgãos da esfera federal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.500/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.501/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, a proposição em
análise requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado expediente à Loteria do Estado de Minas Gerais,
solicitando informações sobre a origem dos recursos das subvenções
sociais que custeiam mensalidades escolares e tratamento para as
crianças portadoras de necessidades especiais.

Publicada em 10/10/2002, 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 - LEMG - é entidade autárquica

com autonomia administrativa e financeira, a quem compete dirigir,
coordenar, fiscalizar e controlar, no território estadual, a execução da
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loteria explorada pelo Estado, conforme dispõe a Lei n° 6.265, de
18/12/73.

O art. 40 da citada lei, alterado pela Lei n° 9.924, de 27/7/89, e
posteriormente pela Lei n° 11.050, de 19/1/93, 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% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assistência ao
Menor;

- 22% (vinte e dois por cento) para o Fundo de Assistência de
Caráter Social e Assistência Médica - FASMED;

- 18% (dezoito por cento) para o Fundo de Assistência à Educação
Física, Esportes Especializados, Futebol Amador - FAEFA -;

- 5% (cinco por cento) para o Fundo de Promoção Cultural, sem
prejuízo dos recursos que lhe cabem, nos termos do parágrafo único
do art. 60 desta lei;

- 24% (vinte e quatro por cento) para subvenção às entidades que
tenham finalidades idênticas às das 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, conforme disposto anualmente
pela Assembléia Legislativa (grifo nosso; redação dada pela Lei n°
11.050, já citada);

- 2% (dois por cento) para a Fundação Hilton Rocha;
- 3% (três por cento) para a Fundação Mário Penna, e o produto do

percentual de 10% (dez por cento) estabelecido pelo art. 61 da Lei n°
1.947, de 12/8/59, será aplicado dentro das finalidades e proporções
previstas neste artigo".

E a Lei n° 12.780, de 6/4/98, dispõe sobre promoção especial da
Loteria do Estado de Minas Gerais em homenagem ao portador de
deficiência, realizada anualmente, no mês de agosto, na forma de
uma extração especial ou confecção de cartões de loteria instantânea
em homenagem a ele, e, dos recursos arrecadados com tais eventos,
50% (cinqüenta por cento), no mínimo, serão destinados ao
financiamento de programas municipais, de existência devidamente
comprovada, de atendimento ou profissionalização do portador de
deficiência.
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Isto posto, consideramos que os questionamentos arrolados

estão devidamente respondidos e documentados pelas leis citadas,
motivo pelo qual consideramos inoportuno o envio da solicitação
proposta.

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

3.501/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - lvo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.502/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, solicitando o envio a esta
Casa das providências tomadas pela Secretaria de que é titular
referentes ao desaparecimento de Elizabete da Silva Nogueira, no ano
de 1999, cujas investigações estavam sendo conduzidas pela
Delegada Margareth de Freitas Assis Rocha.

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
Para consecução do poder-dever de investigar e punir, o Estado

brasileiro utiliza-se do Judiciário, das instituições que exercem funções
essenciais à justiça e das policias civis estaduais ou federal.

Nesse contexto, para garantir a prestação jurisdicional, o Estado
separou tarefas e as confiou a variados artífices.

Assim, a investigação cabe à autoridade policial; a defesa, ao
advogado ou ao defensor público; a acusação, ao promotor, e o
julgamento, ao magistrado. Ressalte-se que os Delegados de Polícia,
os Promotores e os Juízes detêm o monopólio constitucional de suas
atividades.

No ordenamento jurídico vigente, as ações desenvolvidas pelas
polícias civis dos Estados e da Federação, no campo da investigação
das infrações penais e das atividades específicas de polícia judiciária,
hão de guardar observância irrestrita aos direitos e garantias
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individuais expressos na Constituição Federal.

Os § 1, IV, e 40 do art. 144 da Lei Maior atribuem ao Delegado de
Polícia a exclusividade da direção dos atos de polícia judiciária e de
apuração das infrações penais. Por conseguinte, é a autoridade
policial a única competente para comandar a investigação para
determinar a autoria, materialidade e circunstâncias em que se
desenvolveu a ação ou a omissão criminosa. E inarredável garantia
constitucional do cidadão suspeito da prática de crime ter suas ações
investigadas por autoridade competente - Delegado de Polícia.

Reportando-nos ao Poder Legislativo, a Constituição Federal
estabelece as diretrizes de sua competência, ou seja, o controle
legislativo ou parlamentar é o exercido pelos órgãos legislativos
(Congresso Nacional, Assembléias Legislativas e Câmaras de
Vereadores) ou por comissões parlamentares sobre determinados
atos do Executivo, na dupla linha de legalidade e da conveniência
pública, pelo que se caracteriza como um controle eminentemente
político, indiferente aos direitos individuais dos administrados, mas
objetivando os superiores interesses do Estado e da comunidade.

Isto posto, não achamos conveniente o envio da referida solicitação,
por entendermos que, constitucionalmente, ela extrapola a
competência privativa do Poder Legislativo. Se a Assembléia
Legislativa assim atuasse, estaria assumindo as funções de outrem e,
principalmente, estranhas àquelas que a Constituição mineira lhe
outorgou.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

3.502/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 31/10/2002, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Afrânio Teixeira Bastos, ocorrido em 29/10/2002, nesta Capital. (-
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 269 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 31/10/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - Questões de
ordem - 2 Parte (Ordem do Dia): Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em turno único, dos Projetos de Lei n

o
s 2.184

e 2.213/2002; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
no 1.622/2001; designação de relator; emissão de parecer pelo relator;
encerramento da discussão; aprovação com as Emendas n°5 1 e 2 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.98312002; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.026/2002; aprovação
na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.634/2001; aprovação na forma do vencido em 10 turno -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.783/2001; emissão de
parecer pelo relator; discursos dos Deputados Paulo Piau e Edson
Rezende; questão de ordem; requerimento do Deputado Edson
Rezende; aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.950/2002; aprovação na forma do vencido em 11
turno com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
n° 2.169/2002; aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila

- Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ajlton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Fábio Avelar - Hely
Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Kemil Kumaira - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria OUvia - Miguel Martini - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio ) - As 9h14min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

l a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, ontem

denunciamos desta tribuna, mais uma vez, as irregularidades do
IPSEMG em relação à criação do Centro de Estudo e Promoção da
Saúde - CEPS -, do qual fazem parte a Ora. Valda Maria Franqueira
Mendonça, Presidente do CEPS e Superintendente de Interiorização
do IPSEMG; o Dr. Roberto José Bittencourt, Vice-Presidente do CEPS
e Diretor de Saúde do IPSEMG; a Sra. Ivamary Martins Darwich
Apgaua, P -Tesoureira do CEPS e funcionária do IPSEMG; a Sra.
Marília Fátima Costa Correa, Conselheira Fiscal do CEPS e
Coordenadora de Enfermagem do IPSEMG apostilada; e a Sra.
Jacqueline Marques Lara Barata, Conselheira Fiscal do CEPS e
Coordenadora de Enfermagem do IPSEMG, apostilada.

O CEPS terá acesso ao banco de dados da próxima gestão do
IPSEMG e controle sigiloso das suas informações. Foi criado na
calada da noite, sem autorização desta Casa, para aqueles que estão
saindo agora poderem continuar no poder.

Ontem, cobramos uma posição do Governador Itamar Franco, que
hoje encaminhou uma resposta ordenando uma auditoria no IPSEMG.
Parabenizo-o, portanto, mais uma vez, por sua honestidade e
transparência.

Também gostaria de apresentar um requerimento solicitando a
designação de uma comissão para acompanhar esse trabalho, pois é
nossa função fiscalizar. Há mais tempo, elaboramos requerimento e
colhemos várias assinaturas para que fosse instalada uma CRI no
IPSEMG, o qual, infelizmente, não foi adiante.

Então, agora, peço a V. Exa. que designe uma comissão de três ou
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quatro Deputados, como achar melhor, para que possamos
acompanhar esse trabalho, junto com essa auditoria e com o
Ministério Público, em que já houve denúncia de mais uma
irregularidade no IFSEMG. Esse acompanhamento interessa não só
aos funcionários do IPSEMG, mas também a toda a sociedade de
Minas Gerais.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, fomos autores, eu e o
Deputado Marcelo Gonçalves, de um pedido de CPI num momento
em que havia denúncias de superfaturamento de serviços, de
convênios do IPSEMG com outras instituições. Apesar das
assinaturas, não conseguimos a instalação dessa CPI, não houve
uma decisão da Mesa com relação a essa questão.

Agora, vem essa denúncia, de um convênio do IPSEMG com uma
ONG, cuja diretoria é constituída de funcionários que hoje estão lá, no
IPSEMG, ocupando cargos de direção. O convênio do IPSEMO com
essa ONG os mantém no poder, com ação indireta da própria
organização no exercício do poder do IPSEMG. Então, é importante
que esta Casa se manifeste com relação a esse convênio.

Estou encaminhando um requerimento em que se solicita a nulidade
desse convênio, que ele não ocorra, porque não é a forma de se
manter uma instituição como o IPSEMG, uma instituição dos
servidores públicos: os que hoje estão em cargo de comissão se
mantêm, de certa forma, por meio de uma outra ONG, ou seja, quem
vai assinar hoje tal convênio faz parte da direção da ONG e do
IPSEMG. Então, nesse caso, são interesses comuns que estão a
fazer valer esse tipo de convênio.

Estamos encaminhando um requerimento pedindo ao Governador
do Estado que torne nula a possibilidade de convênio entre essa ONG
e o IPSEMG.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o Deputado
Marcelo Gonçalves fez o papel dele, o Governador Itamar Franco
ordenou auditoria, mas tudo vai acabar em "pizza', vai continuar na
mesmice que têm sido estes quatro anos de Governo, sempre que se
falou em auditoria.

E dou exemplos aqui: auditoria feita pelo Aírton Maia, no Mineirão,
na ADEMG, quando, no início do nosso mandato, houve as denúncias
de irregularidades em licitações da ADEMG. Naquele tempo, o
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Presidente caiu, foi condenado. Foi feita auditoria, não houve mais
nada.

O mesmo Aírton Maia fez uma auditoria na Loteria do Estado de
Minas Gerais, não encontrando nenhuma irregularidade. A diretoria
também caiu. Vejam: na ADEMG, ele condenou; na Loteria, ele
absolveu. Não aconteceu nada. Agora não vai acontecer nada
também, Sr. Presidente. Final de mandato do Governador Itamar
Franco, acreditam que vai acontecer alguma coisa? Firula ele faz,
olhar ele manda; mas como é que fica? Acho que o Governador
Itamar Franco, agora, no final do Governo, tinha que fazer um balanço
do seu Governo, verificar o que houve de irregularidades, onde foram
postos panos quentes e onde não foram; daí, sim, poderia sair alguma
coisa. O maior balanço do Governo Itamar deve se basear em verificar
se denúncias foram apuradas, diretorias afastadas, o que foi feito. Até
agora ficou em "pina", e é uma pizza gigante, Sr. Presidente.

Gostaria de comunicar a esta Casa o falecimento de um
companheiro da publicidade, um homem que fez muito pelo ramo da
publicidade, Daniel, proprietário da DNA Propagandas. Ele faleceu
agora de manhã. Queria comunicar a todos os Deputados que seu
velório será no cemitério do Bonfim e seu enterro, às 17 horas. E com
muita tristeza que passo essa notícia aos companheiros. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, penso que já passou da
hora de esta Casa tomar uma providência em relação aos desmandos
praticados pela administração do IPSEMG. Foram inúmeras as
denúncias, mas muitos aqui dentro, não sei por que motivo, puseram
panos quentes. Não deixaram investigar, não deixaram que esta Casa
cumprisse seu papel fiscalizador. O que o Governador vai fazer, o que
o Executivo vai fazer é outro assunto. O Poder Legislativo, que é a
Casa do povo, que tem a missão constitucional de fiscalizar, deve
entrar imediatamente nessa questão, não somente designando uma
comissão para acompanhar essa auditoria. Temos de criar uma CPI,
pois há vários pedidos protocolizados junto à Mesa. Diante da
gravidade do decreto feito por essa diretoria, mais um desmando
praticado pelo IPSEMG, no mínimo esta Casa deveria constituir um
grupo de parlamentares. O IPSEMG é um instituto dos servidores.

Infelizmente, quando, do quadro dos servidores, foi extraído um
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nome para administrar o próprio IPSEMG, vimos as denúncias
absurdas e assustadoras. Precisamos passar o IPSEMG a limpo.
Sempre houve denúncias, mas não tão graves como esta. O caso
desse decreto é uma aberração de todo o tamanho, e está claro que
esta Casa não pode cruzar os braços e esperar que uma auditoria do
Executivo vá lá e diga duas ou três coisas a respeito do assunto.
Temos denúncias muito mais graves que justificam a criação da CPI.

O que proponho, juntamente com os Deputados Marcelo Gonçalves
e Edson Rezende, é que seja constituída comissão especial pela
Presidência a fim de iniciarmos de imediato a apuração para preservar
o patrimônio dos servidores públicos. Aquilo não é de um grupinho,
mas de todos os servidores públicos. Esse é nosso pedido.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que, assim
que for formalizado o pedido de constituição da comissão, tomará
todas as providências.

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

Presidência vai passar à 20 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

2.184/2002, do Deputado Miguel Martini, que institui o Dia Estadual do
Propagandista. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Transporte 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 turno único, do Projeto de Lei n° 2.213/2002, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação das medalhas que
menciona no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto. A Comissão de Administração Pública 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 Redação.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.622/2001, do

Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóveis que
descreve ao Município de Carlos Chagas e dá outras providências. As
Comissões de Justiça e Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do
Regimento Interno, designa relator o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.622/2001

Relatório
De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Carlos
Chagas os imóveis que menciona.

Esgotados os prazos regimentais sem que as Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
emitissem seus pareceres, vem o projeto a este Plenário a fim de
receber parecer para o 1° turno, nos termos do art. 141 do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os imóveis de que trata a proposição constituem-se de dois terrenos

urbanos não edificados e sem utilização. Um deles, com área de
360m2 , foi doado ao Estado em 1980 por particular, sem encargo; o
outro, à época de sua aquisição pelo Estado, continha um prédio onde
funcionava o fórum, posteriormente demolido.

O autor da proposição informa que a municipalidade deseja utilizar
tais bens, respectivamente, para instalação de posto de saúde e de
biblioteca pública.

Neste ponto, é oportuno esclarecer que, para a efetivação da
pretendida transferência de domínio de bem público imóvel, é
necessário que esta Casa Legislativa conceda autorização,
considerada esta uma medida de controle "a priori" sobre ato do Poder
Executivo, de acordo com preceitos constitucionais e administrativos
que versam sobre a matéria.

Note-se que o art. 18 da Carta Política mineira, o art. 17 da Lei
Federal n° 8.666, de 21/7/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da
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administração pública e dá outras providências, e o art. 16 da Lei
n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos
da administração centralizada e autárquica do Estado, exigem como
requisito para se conferir a autorização legislativa o atendimento ao
interesse público.

Com relação a essa exigência, que, no caso, está plenamente
atendida, conforme se deduz da destinação que se pretende dar a
cada um dos imóveis, não devemos deixar de levar em conta que,
consultado o Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração sobre a conveniência das pretendidas alienações,
fomos informados de que o imóvel a que se refere o inciso 1 do § 1° do
art. 1° é objeto de interesse de utilização pela Secretaria de Estado da
Saúde, ao qual se encontra vinculado.

Quanto ao outro imóvel, não há óbice a sua transferência ao
domínio municipal, visto que a Secretaria de Estado da Segurança
Pública, ao qual está afetado, não lhe pretende dar nenhuma
utilização.

Para assegurar-se o pleno atendimento ao requisito legal de
existência e efetivo atendimento ao interesse público na alienação de
imóvel público, faz-se necessário que, no texto do projeto sejam
inseridas cláusulas de destinação do imóvel, bem como de sua
reversão ao patrimônio do Estado, na hipótese de não lhe ser dado o
uso ali mesmo previsto, decorrido certo prazo.

Diante desses esclarecimentos, cumpre-nos apresentar duas
emendas ao projeto, de tal modo que a autorização de doação incidirá
apenas sobre um dos terrenos.
No tocante ao exame das repercussões financeiras ou

orçamentárias que possam advir da aprovação do projeto de lei,
temos a informar que elas são inexistentes, visto que a transferência
de domínio do imóvel far-se-á sem ônus financeiros para quaisquer
das partes envolvidas no negócio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 1.62212001 com as Emendas nos 1 e 2, nos termos
que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
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"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município

de Carlos Chagas o lote de terreno número dois situado à Rua Major
João Gomes Euzébio, esquina com a Travessa Braga, no mesmo
município, registrado a fls. 42 do livro 3-A, matrícula n° 2.386, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carlos Chagas.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação da biblioteca pública."

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - 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.", O Sr. Presidente - 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 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.622/2001 com as Emendas n

o
s 1 e

2. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.983/2002, do

Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.026/2002, do
Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Paula Cândido 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
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 2.026/2002 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.634/2001, do
Deputado José Milton, que institui a Política Estadual de Prevenção e
Atenção Integral à Saúde da Pessoa Portadora de Diabetes 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. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.634/2001 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.783/2001, do
Governador do Estado, que revoga a Lei n° 13.162, de 20/1/99, que
dispõe sobre a composição da frota oficial de veículos do Estado e
estabelece incentivo fiscal. A Comissão de Administração Pública
perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitou o prazo regimental para emitir
parecer. Com a palavra, o relator.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.783/2001

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por

objetivo revogar a Lei n° 13.162, de 2011199, que dispõe sobre a
composição da frota oficial de veículos do Estado e estabelece
incentivo fiscal.

Esgotado o prazo regimental, no 20 turno, na Comissão de
Administração Pública, sem que tosse emitido parecer, o Líder do
Governo, Deputado Antônio Andrade, apresentou requerimento
solicitando a inclusão do projeto em ordem do dia, a fim de receber
parecer em Plenário, nos termos do art. 141 do Regimento Interno.

Com fulcro no § 1° do art. 189 do Regimento Interno, faremos
constar na parte final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
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A Lei n° 13.162, de 20/1/99, dispõe sobre a recomposição da

frota oficial de veículos do Estado, que obrigatoriamente deveria optar
pela aquisição de unidade movida a combustível proveniente de fonte
renovável.

A proposta parlamentar em análise pretende, com a revogação da
lei então mencionada, dar maior flexibilidade ao administrador público
para aquisição dos veículos oficiais, como também viabilizar uma
política de subsídio, com base no Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

A reformulação proposta se afigurava pertinente, uma vez que já
não se vislumbrava, por parte do Governo Federal, o incentivo para a
fabricação e a venda de veículos movidos a álcool. Entretanto, o
Governo Federal já sinaliza com novos incentivos à produção de
veículos movidos a combustível proveniente de fonte renovável, sendo
hoje prioridade das montadoras de veículos a fabricação de veículos
movidos a álcool hidratado.

E bom lembrar também que o álcool hidratado é comprovadamente
um combustível menos poluente que a gasolina e o diesel, além de
provir de um recurso natural renovável, a cana-de-açúcar.

Assim, entendemos que todos os esforços deverão ser conjugados
para a adoção de programas que viabilizem o consumo de energia
proveniente de fontes renováveis, manifestando-nos favoravelmente à
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 0 1 apresentado em
Plenário, que constitui o vencido no 1° turno.

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

1.783/2001, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.783/2001

Altera a redação dos arts. 1 0 e 30 da Lei n° 13.162, de 20 de janeiro
de 1999.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-Os arts. 1° e 3° da Lei n° 13.162, de 20 de janeiro de 1.999,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - A frota oficial de veículos do Estado será composta

preferencialmente por unidades movidas a combustível proveniente de
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fonte renovável.

Parágrafo único - Excepcionalmente em momentos de baixa oferta
dos veículos dispostos no "caput" deste artigo será permitido ao
Estado a aquisição de veículos de outras modalidades de
combustível.";

Art. 30 - O incentivo fiscal ou a subvenção econômica destinados a
pessoa física para aquisição de veículo leve serão concedidos sempre
que possível, atendendo a política de incentivo ao carro movido a
álcool ou demais combustíveis de fonte renovável.

§ 1°- O disposto neste artigo não se aplica:
- quando o adquirente for portador de deficiência física;

II - em caso de inexistência no mercado de veículo com capacidade
de motorização de até 1.000 cm 3 (mil centímetros cúbicos) movido a
combustível proveniente de fonte renovável.

§ 20 - Excepcionalmente, não existindo a oferta necessária de
veículos de fonte renovável, e em casos especiais, poderá ser
autorizado mediante fundamentação a liberação de incentivos fiscais e
subvenção econômica para a aquisição de veículos de combustíveis
de outras fontes.".

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para

discuti-lo, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva pelo brilhante relatório e aproveito a oportunidade para falar do
importante papel que esta Casa desempenha no aprimoramento de
projetos. Vários projetos chegam incompletos a esta Casa. Vale
lembrar o projeto do Governo de Itamar Franco que dizia respeito à
Polícia Militar. Esta Casa debruçou-se sobre o documento com
dedicação e reformulou-o, dando autonomia ao Corpo de Bombeiros.

O Projeto SOMA é outro exemplo. O Governo do Estado enviou-nos
um projeto extinguindo o Projeto SOMA, porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal não permitia que o Estado fizesse
empréstimos aos municípios. A Comissão de Justiça estudou-o
minuciosamente e acabou por criar o Projeto Novo SOMA, que
transferia ao BDMG os recursos de mais de RS300.000.000,00, para
empréstimos aos municípios para obras de infra-estrutura,
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saneamento e modernização administrativa. Esta Casa, mais uma
vez, deu sua parcela de contribuição.

Projeto bastante antigo do Deputado Ronaldo Vasconcellos obriga o
Estado a adquirir veículos a álcool para a renovação de sua frota. E o
chamado Projeto Frota Verde. A intenção do autor era voltada ao meio
ambiente, mas, por trás, estava algo maior que é o incentivo ao Pró-
Álcool, com o conseqüente crescimento da produção de álcool e de
açúcar. O projeto que veio a esta Casa extinguindo o Projeto Frota
Verde e desobrigando o Estado de adquirir veículos a álcool, foi
novamente estudado nesta Casa. Fizemos um substitutivo garantindo
essa condição ao Estado.

Entendemos a preocupação do atual Governo com a falta de
disponibilidade de veículos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva vem,
agora, exigir que seja dada preferência ao Governo, sendo que este
deve até justificar quando não encontrar um veículo a álcool nas
condições necessárias ao Estado. Parece-me uma idéia muito
interessante. Mais uma vez, vemos esta Casa salvar um projeto.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira lembrou-me do compromisso
que assumiu com o Pró-Álcool o Presidente eleito, um programa
brasileiro, importantíssimo para a economia e para a autonomia do
nosso País. Temos esperança de que, no próximo Governo, o Pró-
Álcool venha a ser novamente fortalecido. Com essa condição, Minas
Gerais estará entrando com a frota verde num sistema atual e
moderno.

Parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva pelo seu trabalho e
reafirmo que esta Casa cumpre, mais uma vez, seu papel
absolutamente imprescindível de melhorar projetos em prol do povo
brasileiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Edson
Rezende.

O Deputado Edson Rezende* - Gostaria de fazer um esclarecimento
sobre o inciso 1 do art. 3 0, que diz que "o disposto não se aplica
quando o adquirente for portador de deficiência física". E o inciso II
diz: "em caso de inexistência, no mercado, de veículo com capacidade
de motorização de até 1.000cm 3, movido a combustível proveniente
de fonte renovável". Entendo que o incentivo fiscal não se dará
quando o adquirente for portador de deficiência física. Eu e o
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva estamos discutindo essa questão.
Não seria o contrário? O portador de deficiência física, muitas vezes
enfrentando dificuldade financeira, não teria incentivo para adquirir um
veículo? Gostaria de um esclarecimento sobre o que se pensou no
inciso 1.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Edson Rezende,
confesso que ouvi o relatório neste momento. Acho que está
exatamente dentro do substitutivo. A técnica legislativa caminhou para
essa direção. Mas, se há dúvida, regimentalmente, podemos pedir
vistas do relatório ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para que, junto
com a consultoria, possamos sanar a dúvida levantada por V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Acho muito oportuna
a intervenção do Deputado Edson Rezende, uma vez que o projeto
veio com o substitutivo do ilustre Deputado Paulo Piau. Ontem
pedimos vistas do relatório. Poderíamos reavaliar esse substitutivo
também com referência ao parecer que acabei de ler. Essa
intervenção é muito oportuna. Como relator, estamos dispostos a nos
aprofundar mais, buscando uma solução para atendimento a todos.
Estou de pleno acordo com o pedido do Deputado Edson Rezende,
com a anuência do Deputado Paulo Piau, autor do substitutivo.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, se V. Exa. suspender a

reunião por 2 minutos, esclareceremos essa dúvida junto à
Consultoria.

O Sr. Presidente - A Presidência não aquiesce à questão do
Deputado Paulo Piau. Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson
Rezende, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei n°
1.783/2001. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.950/2002, do
Deputado Eduardo Brandão, que garante a todo cidadão o direito às
informações relativas à merenda escolar e dá outras providências. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei ri 0 1.950/2002 na forma do
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.169/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a reverter a
Maria do Carmo de Albuquerque Soares e outros o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

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

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

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Djalma Diniz, 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 Djalma Diniz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Vítor Penido de Barros, Prefeito Municipal de Nova Lima,
publicado em 27/6/2002; Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da
Associação Nova Esperança Beneficente do Brasil, publicado em
28/6/2002; Jadilson Cordeiro Maciel, Presidente da Câmara Municipal
de Turmalina, publicado em 3/8/2002; Djalma Bastos de Morais,
Presidente da CEMIG, publicado em 15/8/2002; Saulo Moreira,
Secretário Particular do Governador, publicado em 22/8/2002; da Sra.
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Cleuza Lopes de Souza Santos, da Associação dos Maiores de 65
Anos de Idade e dos Deficientes Físicos do Brasil, publicado em
5/9/2002; do Vereador Elmar Humberto Goulart, Presidente da
Câmara Municipal de Uberaba, publicado em 28/9/2002 e; do Sr.
Guilherme Ribeiro Câmara, Diretor do Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais, solicitando a realização de audiência pública para tratar
de assuntos referentes à contratação de médicos que atuam no
programa de saúde da família. A seguir, o Presidente acusa o
recebimento das proposições adiante relacionadas, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 926/2000,
1.65812001, 2.229, 2.285, 2.341, 2.342/2002 (Deputado Luiz
Menezes); 2.195, 2.226, 2.257, 2.340/2002 (Deputado Edson
Rezende). Em seguida, o Presidente avoca a si a relatoria dos
Projetos de Lei n os 2.218 e 2.234/2002. Passa-se à 1  Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados no 2° turno, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação na forma do vencido no 1° turno dos
Projetos de Lei n os 891/2000 e 1.470/2001 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei n os 942/2000; 2.084
com a Emenda n° 1; 2.165, 2.180, 2.181, 2.183, 2.196, 2.197, 2.1981
2.204, 2.216, 2.224/2002 (relator: Deputado Luiz Menezes); 2.027,
2.192, 2.200, 2.211, 2.212, 2.263/2002 (relator: Deputado Edson
Rezende); 2.062, 2.149 com a Emenda n° 1; 2.185, 2.201, 2.208 com
a Emenda n° 1; 2.221/2002. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n os 3.489 a 3.492/2002. Passa-
se à 3' Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos dos Deputados
Edson Rezende e Luiz Menezes, solicitando sejam baixados em
diligência os Projetos de Lei n

o
s 2.226 e 2.229/2002, respectivamente;

e da CRI das Carvoarias, em que solicita seja apresentada proposta
às entidades empresariais e às de trabalhadores das indústrias
extrativas minerais e vegetais do Estado para a formação de uma
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câmara permanente para discussão e regularização das questões
relativas às condições de trabalho. Prosseguindo, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva passa a Presidência ao Deputado Luiz Menezes e
apresenta requerimento em que solicita seja formulado apelo ao
Governador do Estado, para que remeta a esta Casa o projeto de lei
contendo o Plano de Carreira do IMA, conforme entendimento mantido
em 3/7/2002. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva registra
a presença do Sr. Dalmo Gonçalves, Presidente da Associação dos
Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. A seguir, o
Presidente submete a discussão e a votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.384, 1.495, 1.891,
1.909/2001, 2.000, 2.034, 2.037, 2.038, 2.039, 2.072, 2.073, 2.081,
2.092, 2.094, 2.100, 2.110, 2.111, 2.117, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137,
2.150, 2.151, 2.152, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.162, 2.164, 2.166,
2.168, 2.173, 2.174, 2.178/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Doutor Viana.

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

2.355/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.355/2002, de iniciativa do Deputado Geraldo

Rezende, visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Maravilha, com sede no Município de Canápolis.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
de acordo com o que preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Congados Terno Maravilha, sem fins lucrativos,
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possui como objetivo essencial praticar e difundir os cultos afro-
brasileiros,	preservando	as	tradições	folclóricas	africanas
transplantadas para nossa Pátria.

Além disso, é importante mencionar que a entidade divulga e
incentiva atividades culturais que contribuem para a unificação e
integraçãQ social da comunidade.

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

2.355/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.368/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Aranhense de Futebol,
com sede no Município de Brumadinho.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada 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 o
assunto, nos termos do art. 103, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Aranhense de Futebol é sociedade civil sem fins

lucrativos que não remunera os cargos de sua direção.
Conforme indica o nome que lhe foi atribuído, o seu objetivo

principal é difundir o civismo e a prática de futebol amadorístico; por
conseguinte oferece a seus associados esporte e momentos de lazer.

Considerando a importância de suas atividades para o bem-estar da
população de Brumadinho, estamos certos de que a entidade faz jus
ao titulo declaratório de utilidade pública.

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

2.368/2002 na forma originária.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Antônio Carlos Andrada, relator.

rÀI



141
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

2.437/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, foi encaminhado a esta Casa,

por meio da Mensagem n° 235/2002, o Projeto de Lei n° 2.437/2002,
que concede aos servidores administrativos da Secretaria de Estado
da Saúde o Adicional da Gestão SUS e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 011112002, foi a matéria
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,
III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise concede aos servidores administrativos,

ocupantes de cargos efetivos e detentores de função pública,
integrantes do quadro setorial da Secretaria de Estado da Saúde, o
adicional da gestão SUS no valor correspondente a 30% da
remuneração mínima prevista no Anexo 1 da Lei Delegada n° 41, de
2000. Estabelece, ainda, que a parcela correspondente ao adicional
instituído não comporá a base de cálculo da parcela remuneratória
complementar de que trata a citada lei delegada, do vale-alimentação
ou do vale-transporte. Por fim, o projeto determina que as despesas
decorrentes de sua execução correrão por conta de dotações próprias
consignadas no orçamento do Estado.

Conforme a justificação que acompanha a matéria, a medida tem
como objetivo valorizar o servidor de apoio administrativo da
Secretaria de Estado da Saúde, concedendo gratificação com
percentual igual ao outorgado às classes de atividade da área-fim de
que trata a Lei n° 14.176, de 2002.

Quanto à iniciativa, não há óbice à tramitação do projeto, uma vez
que a Constituição do Estado, no seu art. 66, III, "b", confere ao Chefe
do Poder Executivo a reserva de iniciativa para dispor sobre matéria
que envolva a fixação da remuneração de funções e cargos públicos.

No que concerne à constitucionalidade, é preciso levar em conta os
aspectos financeiros da proposição, já que a gratificação proposta
enseja, necessariamente, um aumento da despesa de pessoal. Nesse
sentido, o art. 169, § 1, da Constituição da República determina que a
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concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos ou funções ou a alteração da estrutura
de carreiras de qualquer órgão ou entidade da administração direta ou
indireta só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes e se houver autorização específica na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. O primeiro requisito foi atendido, já
que a proposição indica a existência de dotações já consignadas no
orçamento estadual.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, quando trata do
controle da despesa total com pessoal, estabelece ser nulo de pleno
direito o ato que provoque aumento dessa despesa e não atenda ao
disposto em seus arts. 16 e 17, que exigem a estimativa do impacto
financeiro-orçamentário da medida, e ao o disposto no inciso XIII do
art. 37 e no § l°do art. 169 da Constituição da República, e exceda o
limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal
inativo. Com relação a esses aspectos, caberá à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária um exame mais aprofundado
da matéria.

O art. 21, parágrafo único, também da Lei de Responsabilidade
Fiscal, diz ser nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de
despesa com pessoal e que tenha sido expedido nos 180 dias
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão.
Observamos que esse fator não impede que o projeto seja discutido
pela Assembléia, uma vez que a proposição de lei dele resultante
poderá, eventualmente, ser sancionada pelo próximo Governador,
caso seja aprovado no final desta sessão legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.437/2002.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Márcio Kangussu.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 406a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5/11/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José, Wanderley Ávila e

Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 339 a 341/2002

(encaminham os Projetos de Lei nos 2.438 e 2.439/2002 e Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.266, respectivamente), do Governador do
Estado; e Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Propostas de Emenda à Constituição n os 90 a 92/2002 -
Projetos de Lei n

o
s 2.440 a 2.445/2002 - Requerimentos dos

Deputados Dinis Pinheiro, Rogério Correia, Paulo Piau e Dalmo
Ribeiro Silva (10) - Proposição não recebida: Projeto de lei do
Deputado Luiz Tadeu Leite - Comunicações: Comunicações das
Comissões do Trabalho e de Educação e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Bejani,
Geraldo Rezende e Sargento Rodrigues - 2 a Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
(10); deferimento - Encerramento - Ordem do dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrásio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ojalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha
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- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h1Smin, a lista de

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

l a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado João Leite, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 339/2002*
Belo Horizonte, 1° de novembro 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 de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável do Estado de Minas Gerais.

Entre os direitos humanos insere-se, de forma inalienável, o direito à
segurança alimentar nutricional, que deve ser garantido a cada
pessoa. A sua realização, entretanto, pressupõe a existência de
políticas públicas que o assegurem para os cidadãos. O sucesso de
iniciativas nesse sentido tanto estará mais assegurado, quanto maior
for a parceria existente entre o Estado e a sociedade civil, através de
suas formas de organização, o que permitirá o desejado e efetivo
controle social sobre a sua execução.

O sucesso dessa iniciativa com a qual o Estado de Minas Gerais se
torna pioneiro, do ponto de vista legal, exige a existência de um
organismo dinâmico, capaz de propor e acompanhar, sempre em
articulação com a sociedade civil, ações governamentais no campo da
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segurança alimentar nutricional sustentável. Mais do que isso, um
órgão com competência para articular o trabalho conjunto entre áreas
do governo estadual e organizações não governamentais para a
implementação de ações voltadas para o combate à fome, à miséria e
à exclusão social.

Para que essas políticas se transformem em sucesso é preciso que
haja a soma das vontades políticas do governo e da sociedade civil.
Caberá, portanto, ao Conselho de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável de Minas Gerais, CONSEA-MG incentivar parcerias que
garantam a mobilização dos recursos disponíveis, bem como
desenvolver campanhas de conscientização da opinião pública, com
vistas à união de esforços.

Ao propor a institucionalização do CONSEA-MG, o Governo de
Minas Gerais entende que a existência desse órgão é uma
necessidade reclamada pelos cidadãos, haja vista o trabalho de
mobilização alcançado até agora e as parcerias já realizadas com
notáveis benefícios para o povo mineiro.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

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

PROJETO DE LEI N° 2.438/2002
Dispõe sobre o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional

Sustentável do Estado de Minas Gerais - CONSEA-MG - e dá outras
providências.

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
de Minas Gerais - CONSEA-MG, instituído pelo Decreto de n° 40.324,
de 23 de março de 1999 1 passa a ser regido pelo disposto nesta lei.

Art. 2 0 - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
de Minas Gerais - CONSEA-MG é um órgão colegiado autônomo de
parceria do Governo do Estado de Minas Gerais com a sociedade
civil, ora articulada pelo Fórum Mineiro de Segurança Alimentar.

Art. 30 - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
de Minas Gerais - CONSEA-MG é órgão autônomo colegiado,
subordinado diretamente ao Governador do Estado.
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Art. 40 - No texto desta lei as expressões Conselho de Segurança

Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais, a palavra
"Conselho" e a sigla CONSEA se equivalem.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 50 - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável
de Minas Gerais - CONSEA-MG tem como finalidade propor políticas,
programas e ações que configurem o direito à alimentação e nutrição
como pane integrante dos direitos humanos, competindo-lhe ainda:

- propor e acompanhar as ações do governo na área de segurança
alimentar;

II - articular áreas do governo estadual com organização da
sociedade civil para a implementação de ações voltadas para o
combate às causas da miséria e da fome, no âmbito do Estado de
Minas Gerais;

III - incentivar parceria que garanta mobilização e racionalização no
uso dos recursos disponíveis;

IV - promover e coordenar campanha de conscientização da opinião
pública, com vistas à união de esforços;

V - formular o plano estadual de segurança alimentar;
VI - elaborar seu Regimento Interno;
VII - realizar, a cada dois anos, a Conferência Estadual de

Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais;
VIII - interagir com a sociedade para democratizar as informações

inerentes ao combate à fome, à miséria e à exclusão social, bem
como solicitar às instituições públicas e privadas dados sobre
programas e projetos de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável;

IX - exercer atividade correlata em sua área de competência.
Capitulo III

Da Composição
Art. 6° - O CONSEA-MG tem a seguinte composição:
- Presidente;

II - Secretário-Geral;
III - o Secretário de cada uma das seguintes Secretarias de Estado

ou 1 (um) representante por ele indicado:
a) Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
b) Secretaria de Estado da Casa Civil;
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c) Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
d) Secretaria de Estado da Cultura;
e) Secretaria de Estado da Educação;
f) Secretaria de Estado da Fazenda;
g) Secretaria de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano;
h) Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos;
i) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
j) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
k) Secretaria de Estado da Saúde;
1) Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente;
IV - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa;
V - 26 (vinte e seis) representantes da sociedade civil.
Art. 7° - O CONSEA-MG terá um Presidente e um Secretário-Geral,

este escolhido dentre seus membros natos, ambos designados pelo
Governador do Estado.

§ 1° - A competência e forma de atuação do Secretário Geral, serão
estabelecidos no Regimento Interno do CONSEA.

§ 20 - O mandato dos conselheiros indicados nos incisos IV e V do
artigo 60 é de 2 (dois) anos, permitida a recondução e a substituição.

§ 30 - São gratuitos e considerados de relevante interesse público os
serviços prestados ao Estado pelos membros do CONSEA-MG.

§ 40 - A falta não justificada a três reuniões consecutivas ou quatro
alternadas implica perda de qualidade de membro do Conselho.

§ 50 - A perda do mandato do Conselheiro será comunicada por ato
formal do Conselho ao órgão ou entidade que representa e ao
Governador do Estado.

Art. 80 - Os representantes da sociedade civil do CONSEA-MG serão
indicados pelas Comissões Regionais de Segurança Alimentar
Nutricional, sendo articulados pelo Fórum Mineiro de Segurança
Alimentar.

Capítulo IV
Das Comissões Regionais de Segurança Alimentar Nutricional

Art. 90 - Serão criadas Comissões Regionais de Segurança
Alimentar Nutricional Sustentável - CRSANs -, como órgãos
colegiados vinculados ao CONSEA-MG.
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§ 1° - As CRSANs serão regidas por Regimento Interno próprio

que definirá seus objetivos, composições e atividades, em
consonância com o Regimento Interno do CONSEA-MG.

§ 20 - As CRSANs terão como base geográfica as circunscrições das
Diretorias Regionais de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde.

§ 3° - As atas das reuniões das CRSANs serão registradas na
Secretaria-Geral do CONSEA-MG.

Capitulo V
Da Comissão Técnica Institucional

Art. 10 - O CONSEA-MG terá uma Comissão Técnica Institucional
composta de 12 (doze) servidores, a ser estabelecida por decisão do
Plenário, com o objetivo de lhe dar suporte técnico e coordenar os
trabalhos que necessitarem da participação dos órgãos e entidades do
Estado.
§ 1° - Os representantes técnicos serão indicados entre os

servidores das Secretarias de Estado com representação no
Conselho, no prazo de 10 (dez) dias contados da reunião que decidir
a necessidade de formação da comissão.

§ 2° - A Comissão Técnica será coordenada por um de seus
componentes e tem como missão estudar, pesquisar e emitir parecer
técnico sobre os assuntos tratados em reunião do Conselho.

§ 30 - A Comissão Técnica assistirá às reuniões plenárias e delas
receberá instruções para o planejamento de suas atividades.

§ 4° - Os servidores que compuserem a Comissão Técnica ficarão à
disposição do CONSEA-MG sempre que ele a convocar.
§ 50 - A participação na Comissão Técnica Institucional é

considerada serviço público relevante.
Art. 11 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Casa Civil, 2 (dois) cargos de Assessor II,
código MG-12, símbolo AD-12, de recrutamento amplo, que serão
destinados ao atendimento das atividades do CONSEA-MG.

Art. 12- Compete à Comissão Técnica Institucional:
- dar suporte técnico às atividades do CONSEA-MG;

II - acompanhar as ações do CONSEA-MG sob os aspectos técnico,
institucional e administrativo, elaborando relatórios, planilhas e
documentações;

III - levantar informações sobre os programas e projetos ligados às
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funções do CONSEA-MG.

Capitulo VI
Disposições Finais

Art. 13 - O CONSEA-MG terá um Regimento aprovado por
deliberação do Conselho em que serão estabelecidas as normas de
seu funcionamento.

Art. 14 - As despesas decorrentes das atividades do CONSEA-MG
ocorrerão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado
da Casa Civil.

Art. 15 - O CONSEA-MG pode solicitar aos órgãos e entidades da
administração pública estadual dados, informações e colaboração
para o desenvolvimento de suas atividades.

Art. 16 - O CONSEA-MG terá dotações orçamentárias previstas em
lei necessárias para a efetiva concretização dos objetivos propostos.

§ 1° - O CONSEA-MG pode receber doações de instituições,
entidades e demais interessados na promoção do direito à
alimentação e nutrição e em combater a exclusão social.

Art. 17 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até a
importância de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), observado o
disposto na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
'MENSAGEM N o 340/2002*

Belo Horizonte, 1° de novembro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
assegura pensão mensal vitalícia aos bolsistas de atividades-
especiais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG e dá outras providências.
O projeto ora encaminhado visa amparar os portadores de

hanseníase, dotados de melhores condições físicas, que passaram a

SAC



150
prestar serviços ao Estado em face da inexistência de quadro de
servidores para o desempenho de tarefas próprias desse setor de
saúde do Estado.

Em retribuição pelo desempenho de tais tarefas, o Estado garantiu-
lhes a percepção de valor mensal como bolsistas, situação essa que
permanece há alguns anos, gerando intranqüilidade para os
denominados bolsistas, especialmente considerando que a disposição
do artigo 33 do ADCT da Constituição do Estado, que considerava os
bolsistas de atividades-especiais em exercício, na data da instalação
da Assembléia Constituinte do Estado, empregados da entidade, foi
julgada inconstitucional pelo STF, por violar a regra que exige a
realização de concurso para ingresso no serviço público.

O fato de inexistirem pessoas dispostas a trabalhar nas colônias, e a
constatação de que os próprios portadores da hanseníase, dotados de
melhores condições físicas, exercerem nas colônias atividades
diversas, não pode ser desconsiderado pelo Poder Público, que
cumpre por meio desses bolsistas a política voltada para a assistência
devida ao doente.

Há, assim, por parte do Estado, o dever de promover a reinserção
social do doente, garantindo-lhe condições de sobrevivência, o que se
procura estabelecer por meio de projeto de lei anexo, com o qual o
Estado visa dar cumprimento a preceitos constitucionais sobre o
direito à dignidade da pessoa humana e a promoção do bem estar de
todos, desenvolvendo ações de seguridade social, de saúde e
assistência pública.
Ao assegurar, nos casos considerados e nas condições

estabelecidas no projeto, a concessão de pensão mensal vitalícia aos
bolsistas de atividades-especiais da FHEMIG, que prestam serviços
na assistência aos portadores de hanseníase, cumpre o Estado seu
papel assistencial, amparando, por meio de provimento especial, os
bolsistas que trabalham nessa área.

Finalmente, cabe acentuar que a proposta não acarreta ônus
adicional ao Tesouro do Estado, uma vez que a pensão a ser
concedida já se inclui na despesa prevista para o pagamento dos
bolsistas, como consta no Anexo que acompanha o projeto de lei
encaminhado.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
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elevado apreço e distinta consideração.

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

PROJETO DE LEI N° 2.439/2002
Assegura pensão mensal vitalícia aos bolsistas de atividades-

especiais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG - e dá outras providências.

Art. 1° - Fica assegurada, nos termos desta lei, pensão mensal
vitalícia aos bolsistas de atividades-especiais da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Parágrafo único - São considerados bolsistas de atividades-
especiais aqueles cujos nomes constam do Ato FI-IEMIG publicado no
Minas Gerais de 3 de agosto de 1991 e que integram o Anexo* desta
lei.

Art. 2 0 - A pensão mensal vitalícia definida nesta lei é inacumulável
com qualquer outro benefício previdenciário estadual e se estende aos
dependentes legais do beneficiário.

Art. 30 - Para efeito desta lei, consideram-se dependentes legais do
beneficiário:

- o cônjuge ou companheiro, nos termos da lei, enquanto perdurar
esta condição;

II - os pais;
III - o filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido;
IV - o irmão não emancipado menor de 21 anos ou inválido;

- o enteado, mediante declaração escrita do beneficiário;
VI - o menor que esteja sob tutela judicial do beneficiário mediante

comprovação;
VII - outros dependentes definidos em lei.
Art. 40 - O valor mensal da pensão vitalícia é aquele fixado no Anexo

desta lei.
Parágrafo único - O valor da pensão vitalícia será reajustado na

mesma data e no mesmo percentual de reajuste do vencimento dos
servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG.

Art. 50 - O bolsista de atividades-especiais poderá requerer a pensão
de que trata esta lei no valor integral:

- se homem:
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a) após 35 anos de efetivo exercício de atividades-especiais nas

unidades assistenciais da FHEMIG;
li - se mulher:
a) após 30 anos de efetivo exercício de atividades-especiais nas

unidades assistenciais da rede FHEMIG.
Art. 60 - Poderá ser requerido o benefício em valor proporcional ao

tempo de efetivo exercício de atividades-especiais nas unidades
assistenciais da rede FHEMIG:

- se homem:
a) após 30 anos de efetivo exercício como bolsista de atividades-

especiais ou ter completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade;
li - se mulher:
b) após 25 anos de efetivo exercício como bolsista de atividades-

especiais ou ter completado 60 (sessenta) anos de idade.
Parágrafo único - Será concedida compulsoriamente a pensão

vitalícia proporcional ao tempo de efetivo exercício de atividades-
especiais ao bolsista que completar 70 (setenta) anos de idade.

Art. 70 - Será concedida a pensão integral por invalidez quando
houver o impedimento definitivo por razões de saúde do bolsista de
atividades-especiais devidamente atestado por junta médica da
Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador - DAST/FHEMIG.

Art. 80 - Em caso de falecimento do bolsista de atividades-especiais,
o dependente legal, nos termos da legislação vigente, deverá requerer
à Superintendência-Geral da FHEMIG a concessão do benefício de
que trata esta lei.

Art. 90 - Satisfeitas as condições para a concessão da pensão
mensal vitalícia, previstas nos artigos 50, 6°, 7° e 8° desta lei, o
interessado deverá requerer o beneficio à Superintendência-Geral da
FHEMIG, que determinará a abertura do respectivo processo.

Art. 10 - Ao beneficiário e seus dependentes legais fica assegurado
o direito de acesso aos serviços de saúde e outros do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

Art. 11 - Ao bolsista de atividades-especiais é devida a percepção
integral de bolsa pecuniária mensal a partir de 3 de agosto de 1991.

Art. 12 - A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais expedirá
as normas referentes ao exercício de atividades-especiais pelos
bolsistas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da
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publicação desta lei.

Art. 13 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotações próprias do orçamento do Estado.

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
* - O Anexo referido acima encontra-se publicado somente no "Diário

do Legislativo" desta edição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

• - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 341/2002*

Belo Horizonte, 1° de novembro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto total à Proposição de Lei n° 15.266, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Bueno Brandão imóvel que
especifica.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

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

Razões do Veto
Ao tomar conhecimento da Proposição de Lei n° 15.266, que

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município
de Bueno Brandão, vejo-me na contingência de negar-lhe sanção,
fundado em motivos de interesse público, embora reconheça o
elevado propósito da iniciativa parlamentar.

E que o imóvel em questão, incorporado ao patrimônio do Estado
em decorrência da liquidação da Caixa Econômica Estadual, é
pretendido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, pela
Secretaria de Estado da Saúde e pela Polícia Militar.

A doação, por outro lado, contraria a política adotada pela atual
Administração do Estado, no sentido de preservar o patrimônio público
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estadual, somada ao empenho de reduzir despesas com locação
de imóveis destinados aos seus serviços.

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de Lei n° 15.266, devolvendo-a ao necessário reexame da egrégia
Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ao 1° de novembro de
2002.

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

- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Cel. PM Jaime Pimentel de Souza, Chefe do Estado-Maior da

PMMG (3), prestando informações relativas aos Requerimentos nos
2.760/2001, 3.287 e 3.288/2002, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. João Carlos Correa Salas, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério da Integração Nacional,
informando a liberação dos recursos do Convênio n° 0173/2002-MI,
realizado entre esse Ministério e o Governo do Estado. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Williman Hestefany da Silva, Presidente do Conselho
Estadual de Participação e Integração da Comunidade Negra,
solicitando a não-inclusão do Projeto de Lei n° 819/2000 na ordem do
dia, em 20 turno. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°819/2000.)

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -,
informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução
de programas desse Fundo no Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 90/2002

Acrescente o § 40 ao art. 199 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar acrescido do § 4° com a seguinte redação:
40 - A Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade

Estadual de Montes Claros e outras instituições de ensino superior
vinculadas ao Poder Público Estadual deverão manter cursos de
capacitação de jovens egressos da rede pública, para propiciar-lhes o
acesso ao ensino universitário da respectiva instituição educacional.".

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

Sala das Reuniões, de outubro de 2002.
João Pinto Ribeiro - Doutor Viana - Agostinho Silveira - Ambrósio

Pinto - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Sebastião Costa - Fábio
Avelar - Antônio Júlio - Rêmolo Aloise - José Henrique - Chico Rafael -
Amilcar Martins - Pinduca Ferreira - Dilzon Meio - Elaine Matozinhos -
João Paulo - Luiz Tadeu Leite - Maria José Haueisen - Paulo
Pettersen - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarqüínio -
Paulo Piau - Arlen Santiago - João Leite - Djalma Diniz - Mauri Torres.

Justificação: Na atualidade, persiste o fenômeno de ser a maior
parcela dos estudantes das universidades públicas constituída de
pessoas de melhor poder aquisitivo, o que gera uma legião de
excluídos da educação superior, constituída pelos jovens de baixa
renda. O ideal seria termos um ensino médio de qualidade, capaz de
habilitar o educando a ingressar na faculdade, e que tivéssemos
vagas nas universidades em quantidade suficiente para acolher todos
os jovens diplomados no 2 0 grau. E imperioso começarmos a
transformação desse quadro, pela adoção de medidas concretas que
possibilitem, no mínimo, o equilíbrio de oportunidades de acesso ao
nível superior. Também é inegável que a comunidade universitária,
constituída por graduandos, professores, mestres e doutores, tem um
potencial inesgotável para transmitir aos educandos os conhecimentos
necessários ao seu ingresso na vida acadêmica.

E público e notório que o acesso à universidade tem sido uma
preocupação constante por parte do poder público, da comunidade

rs



156
acadêmica e da sociedade, especialmente quando se trata de
jovens de poucos recursos financeiros, sobrecarregados pelas
inúmeras dificuldades peculiares às famílias de menor renda. A
acessibilidade pretendida no § 4 0 proposto para o art. 199 funda-se
nessa busca constante da sociedade de meios adequados para
universalizar a educação superior em face da velocidade do avanço
tecnológico do mundo contemporâneo. O legislador mineiro deve estar
sempre buscando caminhos e propostas alternativas que assegurem à
nossa população jovem a garantia de acesso ao nível superior de
ensino, visando à sua melhor qualificação para a vida, para o trabalho
e para o exercício pleno da cidadania.

Como garantia de tais direitos, as respectivas normas devem estar
contidas no texto da Carta Constitucional do Estado. Assim,
acreditamos na aprovação de nossa proposta, em nome da educação
da nossa juventude e do desenvolvimento do nosso Estado.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 91/2002
Acrescenta o § 5° ao art. 198 da Constituição do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 198 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar acrescido do seguinte § 50:
'Art. 198- .......................................................
' 50 - Nos diversos níveis de ensino serão ministrados,

interdisciplinarmente, conteúdos versando sobre a proteção integral à
criança e ao adolescente.".

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
João Pinto Ribeiro - Doutor Viana - Paulo Piau - Arlen Santiago -

João Leite - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Elaine
Matozinhos - Dilzon Meio - Antônio Júlio - João Paulo - Amilcar
Martins - Pinduca Ferreira - Chico Rafael - Fábio Avelar - Sebastião
Costa - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu Leite - Ivair Nogueira - Hely
Tarqüínio - Mauri Torres - José Henrique - Ambrósio Pinto - Djalma
Diniz - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Paulo Pettersen -
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Maria José Haueisen.
Justificação: A proteção integral da criança e do adolescente

inserida com o § 50 ao art. 198 da Constituição Estadual e estatuída
no Direito brasileiro, tem suas origens nos idos de 1924 com a
Declaração de Genebra, que anunciava a necessidade de se
proporcionar à criança uma proteção especial. Essa proteção foi se
consolidando ao longo do tempo com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos e, posteriormente, como Pacto de São José, que
continha norma incisiva de que toda criança tem direito às medidas de
proteção por parte da família, da sociedade e do Estado.

Existem, ainda, outros documentos jurídicos internacionais que
consolidam a proteção integral à criança e ao adolescente, a qual foi
incorporada à legislação brasileira, ao ser inserida no texto
constitucional - art. 227, da Constituição Federal - e na norma
infraconstitucional - Lei n° 8.069, de 13/7/90 -, de forma a possibilitar a
cada brasileiro o seu pleno desenvolvimento.

A prática tem nos mostrado que a luminosidade de Dom Luciano
Mendes de Almeida é acertada e transcedente quando afirma que o
horizonte jurídico da proteção integral 'pode ser ainda aperfeiçoado',
pois ainda não a temos consolidada na consciência coletiva brasileira.

Na verdade, contamos com mais de uma década de existência da
proteção integral no Direito brasileiro. No entanto, ainda existem
milhões e milhões de pessoas que a desconhecem, fato esse que
precisa ser modificado por intermédio do processo educacional, por
ser este o meio capaz de promover real transformação na cultura de
um povo.

A proteção à infância e à juventude constitui um direito não apenas
social, mas também fundamental, que deve ser tutelado no texto
constitucional.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 92/2002
Acrescenta o § 5 0 ao art. 183 da Constituição do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 183 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar acrescido do seguinte § 50:
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50 - E defeso ao Estado auxiliar, com recursos técnicos,

financeiros e humanos, o município que deixar de instituir o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que não
implantar os Conselhos Tutelares na proporção de no mínimo um para
cada 200.000 de habitantes ou fração.".

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

Sala das Reuniões, de outubro de 2002.
João Pinto Ribeiro - Paulo Piau - Dilzon Meio - Paulo Pettersen -

Ambrósio Pinto - Bené Guedes - Fábio Avelar - Carlos Pimenta - Luiz
Tadeu Leite - Amilcar Martins - Chico Rafael - Sebastião Costa -
Pinduca Ferreira - Antônio Júlio - Mauri Torres - Elaine Matozinhos -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - João Paulo - Ivair
Nogueira - Arlen Santiago - Djalma Diniz - Rêmolo Aloise - João Leite
- José Henrique - Maria José Haueisen - Hely Tarqüínio.

Justificação: A legislação preconiza a obrigação dos municípios de
implantarem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e os Conselhos Tutelares (órgãos encarregados pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos em lei); contudo, em 12 anos de vigência do
estatuto da Criança e do Adolescente, a maioria dos municípios ainda
não implantaram os referidos colegiados. A falta desses colegiados,
além de acarretar aos municípios perda dos recursos previstos no
parágrafo único do art. 261 da Lei Federal 8.069, de 1990, causa
prejuízos incomensuráveis e irreparáveis às crianças e aos
adolescentes mineiros. Assim, torna-se necessária a adoção de
mecanismo constitucional similar ao referente à educação (art. 205 da
Constituição Estadual), para que se possa garantir a proteção e a
defesa dos direitos de nossa população infanto-juvenil em todos os
municípios do Estado.

A atuação dos Conselhos Municipais, juntamente com os Conselhos
Tutelares do município, em face de sua proximidade com a
comunidade, vai permitir a redução do elevado índice de violência
contra crianças e jovens de nossa terra, bem como a efetiva proteção
integral a essa parcela da população, conforme preconiza o
mandamento maior da República.

Acreditamos que a aprovação desta nossa proposta por esta
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augusta Assembléia constituirá mais uma efetiva contribuição do
Poder Legislativo mineiro em favor da criança e da juventude em
direção ao futuro de Minas e do Brasil.

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

PROJETO DE LEI N° 2.440/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maravilhas o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Maravilhas o imóvel de propriedade do Estado constituído por um
terreno com área de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados),
situado nesse município, matriculado sob o n° R-1-22.435, no livro de
transcrição n° 202, sob o n° R-1, a fls. 287, no Cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos Kátia Berenice Santiago Pereira
Suave, da Comarca de Pitangui.

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

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo formalizar a

doação de um terreno com área total de 1.500M 2 de propriedade do
Estado.

A doação viabiliza a implementação de um projeto de fundamental
importância para o Município de Maravilhas, qual seja a construção de
uma creche municipal que visará, sobretudo, o atendimento de
crianças carentes no âmbito do município.

Imprescindível se revela a aprovação deste projeto de lei para a
concretização do meritório projeto idealizado. Portanto, contamos com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

rÀ



160
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.441/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Buracos,

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

Comunitária dos Buracos, em funcionamento no Município de
Chapada Gaúcha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
Edson Rezende
Justificação: A Associação Comunitária dos Buracos é uma entidade

civil sem fins lucrativos, constituída por trabalhadores rurais que vêm
prestando um importante trabalho na cidade de Chapada Gaúcha e na
região circunvizinha. O Norte de Minas, como as demais regiões do
Estado, sofre muito com o problema do desemprego. A situação é
agravada pela seca que assola a área, pela falta de investimentos
públicos, pelo êxodo rural e pela dificuldade de acesso, entre outros
problemas. Na tentativa de mudar esse quadro, a Associação
Comunitária dos Buracos oferece aos associados e aos moradores da
cidade cursos de capacitação profissional em: agricultura familiar,
fabricação de doces caseiros, artesanato em barro, preservação do
meio ambiente e ecoturismo. Os cursos oferecidos pela Associação,
em parceria com o setor público, com a iniciativa privada e com
ONGs, qualificam os trabalhadores e seus familiares, garantindo,
assim, novas fontes de renda e de trabalho.

Além do exposto, a Associação Comunitária dos Buracos apresenta
os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão por
que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
proposto-

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

PROJETO DE LEI N° 2.442/2002
Dá a denominação de Fórum Joaquim Teixeira Neto ao Fórum da
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Comarca de Muzambinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Fórum da Comarca de Muzambinho passa a denominar-

se Fórum Joaquim Teixeira Neto.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Marco Régis
Justificação: Por meio do 01. GAPRE 089/95, de 7/4/95, o então

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Márcio
Aristeu Monteiro de Barros, solicitava ao Diretor do Fórum da
Comarca de Muzambinho a indicação de um nome a ser dado à
entidade. A sugestão contida no mencionado ofício dizia da
apresentação de até seis nomes, sendo três oriundos de Juízes ou
Desembargadores nascidos na comarca ou que nela tenham exercido
suas funções; e outros três de pessoas nascidas no município e que
tenham se destacado no serviço à comunidade local.

O então Diretor do Fórum da Comarca de Muzambinho. Juiz Hélio
Walter de Araújo, promoveu uma votação entre advogados e
serventuários militantes da Comarca, recaindo a escolha, quase que
unanimemente, na pessoa do Sr. Joaquim Teixeira Neto, sendo essa
decisão comunicada ao Tribunal em junho daquele mesmo ano.

Embora tenha havido essa manifestação da comunidade forense de
Muzambinho, posteriormente reiterada por meio do Ofício 457/2000,
do saudoso Juiz Norival Nélson Chaves, a sede do judiciário local
permanece sem denominação desde que foi inaugurada.

Joaquim Teixeira Neto, cuja indicação vimos confirmar por este
projeto de lei, nasceu nessa cidade em 21/10/16. Formado como
contador, exerceu a profissão na empresa multinacional de origem
tcheca Jianbata, na cidade de Atibaia, SP.

Em 1945, ingressou nos serviços forenses locais, nomeado como
escrivão e tabelião do 1° Oficio e oficial do Cartório do Registro de
Imóveis, tendo sido também, por diversas vezes, escrivão eleitoral que
presidiria diversas eleições até seu falecimento, em novembro de
1981.

Foi Prefeito Municipal por duas legislaturas, nos períodos de 1959 a
1963 e de 1971 a 1973, quando promoveu diversas obras que, até
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hoje, o caracterizam como administrador eficiente e voltado ao
desenvolvimento de sua cidade, em todos os aspectos. Convém
salientar que, na primeira gestão, reformou o antigo prédio do Fórum,
incluindo cadeia e delegacia; na segunda, doou o terreno para a
construção do prédio onde funciona o Fórum atual.

Homem público de ilibado caráter, teve sua personalidade moldada
pela humildade, simplicidade, companheirismo e eficiência como
trabalhador que se dedicou inteiramente à prosperidade de
Muzambinho. Suas atitudes humanas e fraternas atestam ser uma
pessoa merecedora de tal homenagem.

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

PROJETO DE LEI N°2.443/2002
Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Infantil Vovó Silvinha -

NEIVOS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Infantil

Vovó Silvinha - NEI VOS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Safa das Reuniões, 29 de outubro de 2002.
Alberto Bejani
Justificação: O Núcleo Espírita Infantil Vovó Silvinha é uma

associação civil, filantrópica e está em funcionamento há mais de dois
anos.

Destacam-se, entre os objetivos da associação alencados no art. 20
do seu estatuto, os seguintes:

a) prestar assistência à criança carente e suas famílias, em
atendimento no regime de creche casulo e no clube de pais; b)
promover ações integradas de saúde, tais como combate à
desnutrição; educação e prevenção em saúde bucal, educação e
prevenção em DST-AIDS, assistência psicopedagógica, entre outros;
c) desenvolver programas de educação moral-cristã, à luz dos
ensinamentos postulados pela Doutrina Espírita; d) promover ações
comunitárias em saúde pública e proteção do meio ambiente.

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus
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objetivos, convém informar que a referida instituição possui
personalidade jurídica própria e que seus diretores, reconhecidamente
idôneos, não são remunerados pelo exercício de seus cargos.

Dessa forma conto com o apoio dos colegas parlamentares para que
esta proposta de lei seja acolhida favoravelmente.

- 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° 2.444/2002
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 70 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
"Art. 70 - ............................................
XXV - prestação interna de serviço de transporte rodoviário de carga

destinada a contribuinte do imposto inscrito no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, na forma, no prazo e nas condições previstos
em regulamento, observado o disposto no § 7°'.

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

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O projeto de lei em tela estabelece a hipótese da não-

incidência do ICMS sobre as prestações internas de serviços de
transporte rodoviário de carga destinada a contribuinte do imposto
inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, exceto quando se
tratar de contribuinte enquadrado como microempresa. A proposição
visa a simplificar a tributação, uma vez que o transportador deixará de
destacar e pagar o ICMS, por conseguinte o tomador deixará de
creditar o referido imposto. Importa sublinhar que o projeto de lei ora
apresentado não contraria a Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, a
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que haverá
recuperação nas etapas seguintes à prestação de serviço do
montante do imposto não recolhido pelo transportador, sabendo-se
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que a compensação ocorrerá quando do pagamento do ICMS na
saída subseqüente da mercadoria, promovida pelo contribuinte
tomador de serviço. Assim, nos termos do art. 14, inciso II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a receita tributária do ICMS que deixar de
ser arrecada em razão dessa nova modalidade de não-incidência será
devidamente compensada, não ocorrendo renúncia de receita.

- 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° 2.445/2002
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A subalínea b.5 do inciso 1 do artigo 12 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, alterada pela Lei n° 13.625, de 11 de julho
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12- ..............................

b.5 - medicamentos, na forma, nas condições e na disciplina de
controle estabelecidas em regulamento".

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

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O projeto de lei em tela visa operacionalizar o

tratamento tributário dado aos medicamentos, uniformizando o
benefício fiscal de redução de alíquota interna do ICMS de 18% para
12% já assegurado anteriormente a alguns medicamentos,
notadamente os genéricos, pela Lei n° 13.625, de 2000, aprovada
nesta Casa. A disciplina de controle, a forma e as condições de
implementação do benefício fiscal para os medicamentos passarão a
ser feitas em regulamento, de modo a não restringir o alcance do
tratamento tributário diferenciado atribuído aos medicamentos. O
projeto de lei não esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
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Complementar n° 101/2000), uma vez que, antes da vigência da
Lei n° 13.625, de 2000, cuidou o Estado de apresentar as medidas de
compensação de receita e adequação às metas fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, a que se refere o ad. 14, inciso II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ademais, como os medicamentos são
regidos pela técnica da substituição tributária, em que o recolhimento
do ICMS pelo fabricante ocorre antecipadamente, não há risco de
perda mais significativa de receita tributária em face do rígido controle
sobre o setor exercido pelo Fisco Estadual.

- 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
Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando sejam convidados o Diretor

da Penitenciária José Maria Alkmin, o Presidente da Associação dos
Servidores da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, a
Secretária da Justiça, o Comandante da 7 Região da PMMG e a Sra.
Luciene Medeiros, Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais
de Ribeirão das Neves, para prestarem esclarecimentos, perante a
CPI do Sistema Prisional. sobre a rebelião ocorrida no último fim de
semana na referida Penitenciária. (- A CPI do Sistema Prisional.)

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja o Projeto de Lei n°
1.416/2001 distribuído, em 20 turno, às Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira.

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja anexada ao Projeto de Lei
n° 2.103/2002 documentação encaminhada pela Secretaria de
Esportes e pela Promotoria de Justiça da Comarca de Capinópolis. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n°2.103/2002.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (10).

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

Torna obrigatória a adoção de medidas de segurança que impeçam
ou dificultem a troca de recém-nascidos nas dependências de
hospitais públicos ou privados, casas de saúde e maternidades e
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possibilitem a posterior identificação através de exame de ácido
desoxirribonucléico - DNA -, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os hospitais, casas de saúde e maternidades,

públicos ou privados, instalados no Estado de Minas Gerais,
obrigados a adotar medidas de segurança que impeçam ou dificultem
a troca de recém-nascidos em suas dependências e permitam a
identificação posterior por meio de exame de ácido
desoxirribonucléico (DNA) comparativo, em casos de dúvida.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei definem-se como medidas de
segurança:

- utilização de pulseiras de identificação numeradas para mãe e
filho, colocadas imediatamente após o parto;

II - utilização de grampo umbilical numerado com o mesmo número
da pulseira;

III - utilização de "kit" para coleta de material genético de todas as
mães e filhos internados, coletados na sala de parto, para
arquivamento na unidade de saúde à disposição da justiça.

Art. 30 - O não-cumprimento do disposto nesta lei implicará as
seguintes sanções, independentemente das medidas judiciais cíveis e
criminais cabíveis:

- multa de 4.000 (quatro mil) UFIRs pela desobediência desta lei,
em primeira autuação;

II - multa de 8.000 (oito mil) UFIRs, em caso de reincidência;
III - interdição do hospital, casa de saúde ou maternidade.
Art. 4° - As instituições referidas no art. 1° desta lei terão o prazo de

120 dias para o cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2002.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: São extremamente traumatizantes para os envolvidos,

direta e indiretamente, as trocas de bebés em maternidades, o que
vem gerando uma crescente insegurança nas mulheres que se
internam em hospitais para dar à luz seus filhos. Tendo em vista que o
grande desenvolvimento tecnológico hoje disponível tornam o custo
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relativamente baixo, entende-se que devem ser aplicados todos os
recursos para evitar a possibilidade de tão profundos - e às vezes
irreparáveis - traumas nas famílias, que, à procura de meios
saudáveis de terem seus filhos, buscam os hospitais e maternidades,
públicas ou privadas. E sabido que o exame de DNA oferece a certeza
de 99,99% de acerto na identificação paterno-materno-filial, com o que
se poderia excluir a dúvida e minimizar o trauma de quem se vê
envolvido em possível troca de bebês nos hospitais. Entendemos,
assim, que o emprego desses recursos para a segurança de recém-
nascidos é plenamente justificável, tendo em vista a relação custo-
beneficio, até porque, quando se trata de seres humanos, não há que
se falar em custos financeiros. Conto com a colaboração dos nossos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho e de Educação e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta

minha primeira participação após as eleições, gostaria de parabenizar
os que foram reeleitos e também de lamentar pelos grandes
Deputados, homens que se dedicam à população de Minas Gerais, os
quais não tiveram a felicidade de continuar nesta Casa, na próxima
legislatura.

Independentemente de partidos, esta Casa possui uma irmandade,
constituída por homens sérios, que, mesmo sendo bombardeados
pela imprensa, conseguiram continuar a trabalhar e a defender o
interesse da população mineira.

Quero agora tratar de outro assunto: a Mercedes-Benz. Ontem, em
Juiz de Fora, tivemos a presença do Governador eleito, Aécio Neves,
acompanhando o atual Governador, Dr. Itamar Franco, em uma visita
à montadora da empresa. Mais uma vez, a Mercedes, através de sua
direção, dá um golpe em todo o Estado. No contrato assinado entre o
Estado e a empresa, em 1996, ela ganhou um terreno no valor de
US$13.000.000,00 do Município de Juiz de Fora e do setor industrial;
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uma terraplanagem de R$22.000.000,00; o direito de usar a água
tratada durante dez anos, sem ônus; e o tratamento de esgoto, que é
pago pela população da cidade, já que hoje, em Juiz de Fora, paga-se
esgoto como se fosse água, o que fere o direito do cidadão,
principalmente porque não há medidor do esgoto para cobrá-lo como
se fosse água. Além disso 300 crianças, filhas de alemães, estudam
no Grambery e na Academia, os colégios mais caros de Juiz de Fora,
sendo seus estudos pagos pela Prefeitura.

Crianças alemãs estudam em colégios da alta sociedade, como o
Grambery, sem pagar um centavo, por meio do dinheiro do povo que
paga os seus impostos e taxas em Juiz de Fora. Ontem o Sr.
Governador Itamar Franco levou o Governador eleito, Aécio Neves, à
Mercedes-Benz para assinar um termo de responsabilidade, em que
essa empresa promete lançar um carro popular em 2005. A
Mercedes-Benz, depois de tudo que ganhou, incluindo-se o Acesso
Norte e o Acesso Sul, que está pronto, receberá, conforme consta no
contrato, um aeroporto que está sendo construído, no valor de
R$80.000.000,00. Estamos, mais uma vez, tendo de engolir um
protocolo assinado. A Mercedes havia pego mais dinheiro emprestado
no BDMG, para quem já deve mais de R$80.000.000,00, sendo o seu
avalista o Governo do Estado. Para onde foram as empresas que
saíram de Juiz de Fora? A fábrica da Coca-Cola foi para Itaipava,
levando 1.200 empregos. A Ferreira Guimarães foi para o Espírito
Santo, com seus 600 empregos. A IMBEL, a Facit e várias malharias
quebraram por falta de incentivo. Lamento que estejamos entrando
novamente em um conto de fadas. Esperamos que o Governador
eleito, a partir do dia 1°, corte o cordão umbilical do Governador Itamar
Franco, porque estamos vendo o Governador atual à frente e o nosso
Governador eleito atrás. Concedo um aparte ao Deputado Rogério
Correia, a quem parabenizo pela votação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado
Alberto Bejani. Parabenizo V. Exa. por trazer este assunto à Casa e
pelo eixo correto de sua intervenção. Em 1999, no primeiro ano desta
legislatura, participamos, juntamente com V. Exa., de uma Comissão
Especial que analisou o contrato antigo da Mercedes. Chegamos às
mesmas conclusões que V. Exa. expôs. O Estado e o município
gastaram muito, e o povo de Juiz de Fora, da Zona da Mata e de
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Minas Gerais pouco ganhou com isso. O número de empregos não
atingiu o prometido, sendo muito pequeno em relação ao
investimento.

O Deputado Alberto Bejani* - Temos 532 funcionários, sendo 212
são da Mercedes-Benz de Campinas, que se fechou.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - A promessa era gerar
1.600 empregos. O contrato anterior não foi cumprido. Houve um
gasto enorme com a instalação da Mercedes, que foi festejada à
época, mas fizemos uma crítica, O Governador Itamar Franco fez a
crítica ao ex-Governador Eduardo Azeredo com relação ao acordo
que havia firmado com a Mercedes em sua campanha eleitoral.
Examinamos esse contrato nesta Casa e chegamos à conclusão de
que não gera o número de empregos que o gasto faria por merecer.

Darei um exemplo. Fui autor do projeto que instituiu a lei do Pró-
Pequi, que começou a funcionar agora. Na cidade de Japonvar, no
Norte de Minas, 10 cooperativas de trabalhadores que apanham pequi
para industrializar empregarão diretamente 500 trabalhadores no ano
que vem, sem gastos para o Estado. Isso é o que a Mercedes
emprega, depois de tantos gastos.

O que a Mercedes está exigindo nesse novo contrato? Haverá
novamente um custo para o Estado? Essas questões têm de ser
respondidas, para sabermos se a Assembléia Legislativa deverá dar o
aval a esse acordo que será refeito com a Mercedes-Benz.

Gostaria que V. Exa. assinasse a solicitação para a realização de
uma reunião especial na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, convidando o Governador Itamar Franco e o futuro
Governador, Aécio Neves, para que possam nos esclarecer sobre
esse acordo que está sendo firmado com a Mercedes-Benz, a fim de
que não haja novamente prejuízo aos cofres públicos na manutenção
de uma empresa desse porte. Parabéns pela sua iniciativa.

O Deputado Alberto Bejani t - Muito obrigado, Deputado Rogério
Correia. Estarei pronto a assinar com V. Exa., porque queremos que o
próximo Governo faça tudo às claras. Já não queremos que esta Casa
seja informada apenas quando a questão já estiver concretizada.
Embora não estivesse presente na minha cidade - sou majoritário lá,
onde tive 60 mil votos, o que me dava o direito de acompanhá-los -,
recebi recado de que o Sr. Governador atual não gostaria da minha
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presença.

Aliás, disse, com todas as letras, no jornal de hoje, que a cidade
estava muito bem representada sem precisar do Prefeito, Dr. Tarcísio
Delgado, que - temos de reconhecer - é um nome já perpetuado em
Juiz de Fora. Por que não? E meu adversário político, mas é homem
que, pela terceira vez, é Prefeito, foi Diretor do DNER, Secretário de
Estado, Vereador, enfim, é homem que merece o nosso respeito, com
certeza.

O Governador não convidou o Prefeito de Juiz de Fora, não
convidou a Câmara Municipal. Levou com ele os ilustres Deputados
Custódio Mattos e Marcelo Siqueira. Ele disse, com todas as letras:
"Juiz de Fora já está aqui muito bem representada pelos dois
Deputados". Isso quer dizer que eu, o Prefeito, a Câmara Municipal
somos um zero à esquerda para o Sr. Governador. Aliás, antes de
passar a palavra ao meu amigo, Deputado Carlos Pimenta, gostaria
de deixar um recado para S. Exa.: se quiser buscar nota taquigráfica
ou quiser que eu confirme através da justiça, vou confirmar: W. Exa.
trabalhou, o tempo todo como Governador, contra a minha pessoa.
Obrigado. V. Exa. me deu sorte. Cresci 40% nos votos.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Participo do

pronunciamento de V. Exa. para chamar a atenção sobre dois pontos
que considero fundamentais. O primeiro, como disse, é que é
importante que o futuro Governador, Aécio Neves, recomece uma
prática há muito banida do exercício democrático no Estado de Minas
Gerais, que é o esclarecimento, muito bem-feito, sobre alguns
acordos, propostas e posições tomados pelo Estado. Cito, por
exemplo, o acordo feito entre o Estado e a CEMIG. A Assembléia foi
levada de roldão, envolvida no processo. As informações que
tínhamos eram que a CEMIG não iria perder o controle acionário, que
seria bom para o Estado. Acreditamos. Depois, quando foi o acordo
contestado pela justiça, sentimos que o Estado foi extremamente
lesado.

O caso da implantação da Mercedes em Juiz de Fora, como bem
disse V. Exa., começou em outro Governo, passou por este, e, no
balanço final, sentimos que o processo não foi assim tão vantajoso
para o Estado, muito menos para a sociedade mineira, O Estado
cedeu muito. Houve muitas concessões fiscais e doação de terreno.
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Prometeu-se muito, e o retorno foi pouco.

O Deputado Alberto Bejani* - Permita-me um momento, Deputado
Carlos Pimenta, apenas para clarear a questão. A previsão da
Mercedes era de vender, por ano, 30 mil veículos Classe A, chamado
de "o carro popular". O preço chega a R$40.000,00. Hoje, a Mercedes
só faz o Classe A por encomenda. Sabe quantas encomendas havia
até sexta-feira? Pode ter aumentado até agora: 36 carros Classe A
encomendados pelo Brasil afora.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Esses números mostram,
claramente, o que pode advir com mais esse protocolo de intenções.

O segundo ponto interessante seria o Governo Aécio Neves
começar a investir na geração de emprego e renda, através de
pequenos projetos. Vemos por aí muita informalidade na economia
mineira. Se houvesse uma política para captar esse povo, se fosse
cobrado dele os impostos, colocando-os na legalidade, isso,
certamente, iria gerar muito mais emprego que muitas Mercedes
juntas.

Esta Casa tem de ser parceira do Governador, mas devemos
direcionar o nosso trabalho, a nossa conduta, a fim de incentivar os
pequenos empresários e os microempresários e produtores, gerando
emprego e divisas que contribuem para aumentar a arrecadação e o
Tesouro do Estado. Parabéns, Deputado Alberto Bejani.

O Deputado Alberto Bejani* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Já temos certo conhecimento do acordo, que significa mais dinheiro
emprestado do BDMG, para que a Mercedes se prepare para começar
a fabricar carros populares a partir de 2005. Meus colegas do PFL,
Sebastião Navarro Vieira, Sebastião Costa, Paulo Piau, Bilac Pinto,
tenham a certeza de que não estamos colocando para fora mágoas do
atual Governador. Torço para que Lula taça um grande governo,
porque o Presidente eleito deixou de ser Lula do PT e se tornou o Lula
do Brasil. E assim que todos os brasileiros devem pensar para que dê
certo pelo menos a metade das promessas feitas durante a
campanha. O mesmo digo com relação a Aécio Neves. Sou fã número
um do Presidente da Câmara dos Deputados e Governador eleito de
um Estado que é maior do que vários países do Primeiro Mundo. Mas
torço e peço a Deus que a partir de sua posse, no dia 1 01112003, tenha
uma tesoura do lado e corte o cordão umbilical que o está amarrando
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ao atual Governo e comece a caminhar com suas próprias pernas,
deixando de ter medo - se é que posso usar esta expressão, ou
receio, para ser mais suave - do Governador. Dou graças a Deus por
faltarem apenas dois meses para a posse de Aécio Neves, porque se
faltassem seis meses o Governador lançaria a fábrica da Vemaguet
conversível em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

cumprimento os Deputados que lograram êxito na sua eleição e
voltaram para esta Casa e os colegas que, como eu, tentaram a
Câmara Federal e tiveram a felicidade de ser eleitos. Infelizmente, não
consegui.

O assunto que me traz a esta tribuna preocupa há muito a
sociedade brasileira, principalmente os mineiros. Trata-se das cadeias
públicas, das penitenciárias, do cumprimento das penas. Em Minas
Gerais - e falarei somente a respeito do nosso Estado, onde tenho
conhecimento dos fatos por intermédio da imprensa -, é grande a falta
de segurança com relação aos presídios. Aquele que está cumprindo
a sua sentença não é nenhum anjinho, porque se o fosse não estaria
preso. Mas aí entra o envolvimento e a cumplicidade dos órgãos de
execução da pena, da Justiça, dos Governos e até da sociedade. E
uma vergonha o que acontece nas penitenciárias e cadeias de Minas.
O indivíduo ofende a sociedade, mata, assalta, estupra, faz tráfico de
drogas, enfim, comete toda a espécie de infrações contra as leis
brasileiras. E processado, condenado e vai para a prisão, onde goza
de amplas mordomias.

Primeiro, o Estado é obrigado a dar comida e remédio para ele.
Segundo, se for traficante de drogas, dentro da cadeia ou da
penitenciária, com o uso do seu computador ou do seu telefone
celular, começa a gerir seus negócios fora da prisão. E isso é feito na
cara de todos. Pode ser considerado cumprimento de lei, de pena?
Não, não pode.

Em 1991, tive a oportunidade de viajar para o exterior e de ver como
são cumpridas as penas nos outros países, principalmente nos da
Europa. Como o condenado é tratado na Europa? Precisa cumprir
pena para ser reintegrado na sociedade, cujos membros ofendeu.
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Ao contrário, aqui ocorre uma verdadeira bagunça, um verdadeiro

desmando. A corrupção na porta das prisões corre frouxa. Por
exemplo, como pode um indivíduo levar para sua cela liqüidificador,
televisor, toca-fitas, vídeo-game, computadores e até telefones fixos,
objetos apreendidos na penitenciária de Ribeirão das Neves? Como
tudo isso entrou? Fizeram churrasco. Os presos passaram o domingo
fazendo churrasco e tomando cerveja.

Isso é irresponsabilidade do Governo, da Justiça e da sociedade,
que está caótica. Não admito, não faço coro com esse tipo de
safadeza, de corrupção. O povo, que paga impostos para manter tudo
isso, está horrorizado, não concorda com essa situação.

E a corrupção, a safadeza, a bandidagem que existe nas portas dos
presídios? Além do mais, o indivíduo sai da cadeia valorizado pela
defesa que fazem alguns de que tem que ser bem tratado. Não, o
preso tem que ser tratado como condenado, como criminoso. Não
pode ter o mesmo tratamento que um indivíduo aqui fora, já que
ofendeu a sociedade. Então, que justiça é essa? Onde está a justiça?

Ocupei esta tribuna, neste final de mandato, para protestar
veementemente, em favor da sociedade mineira, contra esse tipo de
mazelas e de desmandos, contra a incompetência e a má intenção
das pessoas que cuidam desse setor. Como deixam passar esses
objetos para dentro? Há telefone fixo para os presos.

Hoje, pelas leis brasileiras, o sistema de cumprimento de penas é
um convite ao crime. E são convidados, primeiramente, pela
impunidade. Como não há punição, o indivíduo processado e
condenado pensa que os que estão do lado de fora não foram
punidos. Assim, precisa receber alguma mordomia, vantagem, para
compensar.

E aí que entra a incompetência do Governo e da Justiça, a má-fé
daqueles que administram esses setores. isso precisa acabar. Não
podemos permitir que isso continue acontecendo na nossa sociedade,
tão injusta, tão violenta.

O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Segundo dados
da revista "Veja", edição de março deste ano, foram assassinadas 40
mil pessoas no Brasil. A nossa assessoria projetou o que deve ter
acontecido em 2001: a triste conclusão é que devem ter sido
assassinadas 47 mil pessoas.
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A projeção para este ano, baseada nos dados do ano de 2000,

da revista 'Veja", é de 59 mil assassinatos até o final de 2002. Vejam
que insegurança!

Sr. Presidente, Deputados mineiros, povos mineiro e brasileiro, nos
últimos 25 anos, qual guerra matou 10 mil pessoas? Nenhuma. Pois
bem, em nosso País, nosso querido Brasil, são assassinadas 59 mil
pessoas em um ano. Se não temos justiça, se não temos ninguém
para fazer cumprir a lei, isso tem que ocorrer. Onde está nossa
segurança? O povo mineiro e o povo brasileiro pagam caríssimo pela
segurança, por intermédio dos impostos. Não, Sr. Presidente. Srs.
Deputados, Governo, senhores da justiça. Coloquem a mão na
consciência, os senhores estão errados, não estão cumprindo com
sua obrigação, não estão sendo dignos de ser Governo e justiça nem
de estar ocupando seus cargos. E preciso ter seriedade,
responsabilidade e, sobretudo, honestidade.

Estou aqui para protestar, para fazer esse veemente protesto contra
o comportamento do Governo, da justiça e daqueles que são os
encarregados e responsáveis maiores por essa questão. Não posso
admitir que isso ocorra em Minas Gerais e no País. E um verdadeiro
absurdo. E fica aquele jogo de empurra-empurra. A televisão mostrou
um chefe da penitenciária dizendo que tudo havia acabado, que já
haviam entregado as armas, e, quando acaba de falar, começa a
guerra lá fora, começa o tiroteio dos próprios presos contra a polícia.
A televisão estava filmando, e o sujeito nem enrubesce para falar um
negócio desses. Onde estamos? O Brasil está desinstitucionalizado,
não existem regras de convivência social, ninguém cumpre a
Constituição. Aliás, 97% ou 98% da população brasileira não sabe o
que é Constituição, não conhece nenhuma vírgula do que está nela.
Isso é muito complicado.

Nossa educação está no fundo do poço. O Governo Fernando
Henrique sucateou a educação, assim como a saúde, os empregos do
povo brasileiro. Tirou as oportunidades dos jovens, menosprezou a
terceira idade e destruiu a estrutura do País, que foi construída por
essas pessoas que estão vivendo com essas aposentadorias ridículas
que existem em nosso País. E todos se lembram de que o Governo
Fernando Henrique, há pouco tempo, chamou os aposentados de
vagabundos. Ou seja, não podemos vivenciar isso. Ainda bem que
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agora elegemos um homem do povo, o Presidente Lula, que, tenho
certeza, mudará os rumos da política no Brasil, não só as de
desenvolvimentos social e econômico, mas sobretudo a de
desenvolvimento humano, da valorização da pessoa, do aposentado,
do estudante, do jovem que sai da universidade, que, neste Governo,
até agora, não tem perspectiva.

O poder paralelo está chegando, como já existe nas favelas do Rio
de Janeiro. Por incrível que pareça, neste ano, o poder paralelo
chegou a Minas Gerais. Nas nossas favelas, os traficantes estão
usando a situação terrível do favelado, mais pobre e mais sofrido,
para fazer os seus negócios. Ali se enriquece, penetra nas cidades e
vem para a alta sociedade para ganhar mais dinheiro.

Como pode essa desinstitucionalização chegar ao ponto de o poder
paralelo ter mais poder que o constituído? Não posso aceitar essa
situação. Quem tem bom-senso também não pode nem deve aceitar
esse tipo de coisa. Essa é a razão do nosso protesto.

Quero debater temas de interesse de nossa sociedade e convidar os
colegas Deputados para que também participem. Estou falando há
quase 15 minutos e ninguém me aparteou para dizer alguma coisa
sobre o tema. Será que só eu vou denunciar esse tipo de situação? O
Deputado Sargento Rodrigues diz que se manifestará.

Sr. Presidente, confio muito no Brasil e em Minas Gerais. Com o
advento da Administração Lula, Presidente do Brasil, teremos a
oportunidade ímpar de fazer as mudanças que a sociedade requer em
todos os campos da atividade humana no País. Tenho a certeza de
que isso vai ocorrer. Espero em Deus que o Presidente eleito possa
erradicar esses males que atingem e afrontam a nossa sociedade.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. e Sras.

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia e galerias,
estamos ocupando a tribuna para falar sobre um assunto que, cada
vez mais traz insegurança à população de Minas Gerais.
Cumprimento o nobre Deputado Geraldo Rezende que representa
grande parcela do Triângulo Mineiro. Acompanhei o pronunciamento
de V. Exa., de muita serenidade e sensatez.

O jornal "Diário da Tarde" de hoje retrata essa situação com a
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manchete: "Cadeia Resgatada". A chamada da matéria é: 'Após
três dias em poder de presidiários amotinados, a Penitenciária José
Maria Alkmin, de Ribeirão das Neves, foi tomada pela PM que, em
revista minuciosa, encontrou cinco celulares, carregadores, maconha,
"crak", além de facas e outros objetos cortantes. A rebelião havia
começado na noite de sexta-feira, quando cerca de 100 detentos
armados fizeram 17 reféns.

Depois de longa negociação, os reféns foram libertados. Nesse
período os rebelados fizeram tudo o que lhes convinha. Churrascos,
festas e muitas famílias dormiram no presídio. Na manhã de ontem,
depois de muito festejar, os detentos fizeram com que os familiares e
amigos saíssem da cadeia. E concordaram em devolver a
penitenciária à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do nosso
Estado".

Pode ser que interpretem que houve sensacionalismo por parte da
imprensa quando tratou desse acontecimento. Digo que não, porque
os detentos verdadeiramente devolveram a penitenciária, da forma
como disse o jornalista no "Diário da Tarde" de hoje.

Esclarecemos, Sr. Presidente, que não estamos apregoando ou
dizendo que o preso não deve ter um tratamento respeitável como ser
humano. Queremos que isso ocorra, porém com uma disciplina
rigorosa. Assim dizia o cantor e compositor Renato Russo: "Disciplina
é liberdade". Entendemos que os presos transgrediram a disciplina
das regras que a sociedade impõe através do arcabouço jurídico. Por
isso, deveriam estar cumprindo pena, e não fazendo festas na
penitenciária. Na matéria, observamos que naquele período os
rebelados fizeram tudo o que lhes convinha - churrascos, festas e
muitas famílias dormiram nos presídios. E um absurdo. Como pessoas
condenadas a cumprir pena numa penitenciária fazem um churrasco
com a carne que estava na despensa? Pergunto quantas famílias
estão aí fora sem ter arroz com feijão para comer? Enquanto isso os
presos fazem churrasco dentro da penitenciária. Simplesmente
tomaram a penitenciária e lá fizeram o que bem entendiam. Fizeram
um churrasco, trocaram as famílias pelos reféns que estavam em seu
poder, e até jogaram bola. A foto do "Diário da Tarde" traz o pessoal
da ROTAM e do GATE mostrando todo o material apreendido,
inclusive vários telefones. No meu gabinete tomei conhecimento de

rÃ



177
uma mulher que ficou na penitenciária durante sete dias na cela de
um preso. Quero externar aqui essa nossa preocupação, porque todos
que assistem a isso pela televisão ou que lêem uma notícia dessa nos
jornais, verdadeiramente acreditam que a impunidade tomou conta do
nosso Estado. Nós, que estamos em Minas Gerais, que convivemos
com esse povo, que conhecemos a população mineira não podemos
admitir que nosso Estado vire um Rio de Janeiro.

Sabemos que a Polícia, com todas as deficiências, com todas as
mazelas, vem fazendo sua parte, mas, infelizmente, o que
encontramos na Penitenciária José Maria Alkmin é uma coisa
absurda. Temos que dar um tratamento ao preso para que ele possa
se ressociahzar, mas não com essa liberdade que estão tendo. Temos
que ter regras claras para os presos. O diretor da penitenciária tem
que ter respeito pelo preso, mas tem que ser duro no cumprimento
das penas. Entendemos que isso não pode continuar acontecendo.
Entendemos que verdadeiramente isso precisa mudar. Existem
milhares de famílias que vivem debaixo de viadutos. Muitos vêm do
interior e, sem lugar para morar, vão para um pequeno barracão na
favela. Isso aconteceu com minha família em 1968 quando aqui
chegamos. E essas pessoas ainda têm que assistir a uma cena
dessas: presos fazendo churrasco com a carne do presídio!

Lamento esse fato e deixo nosso protesto. Mais uma vez, solicito ao
Governador Itamar Franco que tome providências enérgicas quanto a
esse assunto. Não podemos deixar que isso continue acontecendo.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte)* - Quero
cumprimentar o nobre Deputado Sargento Rodrigues. Aqui há grandes
juristas que se empenham nos estudos sobre a criminalidade, mas V.
Exa. assumiu a causa. Como profissional militar, arriscou sua vida
durante longos anos, combatendo a violência em nosso Estado. Ao
analisar sua proposta, sabemos que V. Exa. tem conhecimento de
causa.

Quase todos os brasileiros conhecem "As Memórias de um Sargento
de Milícia", delicioso folhetim publicado no final do século passado. A
narrativa começa com a expressão: "Era no tempo do rei". Portanto,
antes da Proclamação da Independência do Brasil, quando o tema já
era a polícia, o vidigal perseguindo bandidos no Rio de Janeiro.

No tempo do rei já era assim, e as providências não foram tomadas.
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A única maneira encontrada pelo vidigal para combater os
criminosos no Rio de Janeiro foi a adesão daquele criminoso que
entrou para a polícia do Rio de Janeiro.

Hoje, no Rio de Janeiro, a alta sociedade misturou-se com o crime.
Belo Horizonte já é filial do Rio de Janeiro. Tanto é que o maior
criminoso do Rio de Janeiro foi preso e comprou sua fuga no DOPS
de Minas Gerais.

Essas questões precisam ser tratadas com maior profundidade. V.
Exa. tem proposta muito boa em relação às fronteiras, O Rio de
Janeiro não produz cocaína, no entanto, no mundo, é onde mais
existe cocaína. Essa questão é sociológica e precisa ser estudada.

Naquele tempo, o bandido foi cooptado para entrar para a polícia.
Hoje há muito bandido na polícia, a parte boa não consegue
sobressair-se, porque não tem condições de trabalhar. A sociedade
fica refém.

Fui proibido de entrar numa favela de Belo Horizonte para fazer
campanha, porque havia um candidato apoiado pelos traficantes. No
Rio de Janeiro também é assim. Traficantes estão nos parlamentos e
contaminaram toda a sociedade. Não podemos confundir direitos
humanos com proteção a bandidos, e V. Exa. tem boa tese sobre isso.
Parabéns.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao nobre companheiro,

Deputado João Batista, e gostaria de dizer que lamentamos muito.
Mas não podemos somente lamentar, temos de tomar providências.

Tenho cobrado do Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio,
que instale, nesta Casa, o mais rápido possível a comissão
permanente de segurança pública, na qual esses assuntos deveriam
estar sendo tratados.

Tenho ocupado a tribuna desta Casa para denunciar fugas
constantes de delegacias, presídios e penitenciárias, mas não vejo
providências serem tomadas. Reconheço o grande esforço da
Secretária de Justiça Angela Pace para reconstruir o setor
penitenciário do nosso Estado.

Gostaria de dizer que não podemos dar moleza àquele que lesionou
a sociedade.

0 cidadão que estupra, que assalta, que está ali cumprindo a pena
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tem que cumpri-Ia rigorosamente. Não pode fazer churrasco, bater
bola, ter aparelhos fixos de telefone espalhados dentro da cela,
saquear a despensa e entregar aos familiares. A penitenciária virou
terra sem lei, justamente o lugar que deveria corrigir o cidadão que
lesionou a sociedade. A Penitenciária José Maria Alkmim virou casa-
da-mãe-Joana.

Medida mais enérgica terá que ser tomada. Não posso admitir que a
direção da Penitenciária não faça revista nos visitantes. Qualquer
pessoa que adentrar em penitenciária para visitar preso tem que
passar por busca minuciosa, seja homem, mulher ou criança. E
preciso uma disciplina rigorosa, respeitando o direito que o preso tem.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Muito oportuno o seu
pronunciamento, Deputado Sargento Rodrigues. Apoio a implantação
da Comissão permanente de Segurança Pública. Acho que esse é um
fórum adequado para isso e devemos desenvolver esforços para que,
no ano que vem, já tenhamos implantada essa comissão.

Na semana passada ficamos surpresos com o noticiário estampado
em todos os meios de comunicação sobre esse quadro triste que
reflete a violência do nosso Estado, do nosso País. Tomei, inclusive, a
liberdade de apresentar um requerimento convidando a Secretária, os
agentes penitenciários, os diretores envolvidos para prestarem
esclarecimentos. E um absurdo o que vimos nos noticiários. A
penitenciária virou uma casa de baderna, com todas as mordomias
proporcionadas aos presos. Precisamos buscar um novo caminho
com medidas vigorosas e eficazes para coibir essas ações que tanto
diminuem a imagem da nossa querida Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do colega

Dinis Pinheiro.
Sr. Presidente, gostaria de, mais uma vez, render homenagens aos

policiais militares e agentes penitenciários, mesmo com todas as
mazelas que existem. Durante 15 anos exerci a função de policial. E
difícil correr atrás de um bandido, suar a camisa, muitas vezes
correndo risco de vida, para prender um marginal, a seguir o Delegado
o autua, a Justiça o condena e depois o preso é visto nessa situação.
Os policiais que estão na fotografia são os mesmos que prenderam
vários desses presos que estão lá. O policial que já não ganha tão
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bem e passa por várias dificuldades fica pensando se compensa
continuar prendendo, suando a camisa. Digo aos companheiros que lá
deixei, em especial no Batalhão ROlAM, no Grupo de Ações Táticas
Especiais, que compensa. Acreditamos que os homens de bem têm
que sobressair nesse rol de baderna que restou. Esperamos que a
Secretária Angela Pace tome medidas enérgicas em relação à direção
do presídio. Não podemos ter uma direção que deixa todos entrarem
sem revista. Se existe mau agente penitenciário nessa guarda, ele
tem que ser extirpado; se existe policial envolvido, tem de ser posto na
rua.

Mas não podemos deixar que a Penitenciária José Maria Alkmim
continue sendo palco dessa bandalheira.

Sr. Presidente, estaremos aqui firmes, cobrando a instalação da
Comissão de Segurança Pública e uma posição enérgica do
Governador, pois os mineiros não merecem o que está acontecendo.
Muito obrigado.

2° Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 20 Parte da reunião, com a
i° Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 98° Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
n

o
s 1.810/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, 2.286/2002, do Deputado

Antônio Júlio, 2.327 e 2.328/2002, do Governador do Estado; e do
Trabalho - aprovação, na 34° Reunião Extraordinária, dos Projetos de
Lei nos 1.658/2001, do Deputado Luiz Tadeu leite, 2.218/2002, do
Deputado Olinto Godinho, 2.234/2002, do Deputado Pastor George,
2.257/2002, do Deputado Ivair Nogueira, 2.285/2002, do Deputado
Antônio Júlio, 2.340/2002, do Deputado Edson Rezende, 2.341/2002,
do Deputado José Henrique, 2.342/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro

rs
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Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (10), solicitando a inclusão em ordem
do dia da Proposta de Emenda à Constituição n° 68/2001 e dos
Projetos de Lei n°5 1.106, 1.272 e 1.29212000, 1.359, 1.360, 1.379,
1.423 e 1.433/2001 e 1.948/2002.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 6, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20a 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
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA
EXTRALEGAL

As quinze horas e sete minutos do dia seis de agosto 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
BPDP) I 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 apreciar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Comandante-Geral da PMMG, Coronel PM
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Álvaro Antônio Nicolau, encaminhando o levantamento acerca de
ocorrências registradas pela PMMG nos estabelecimentos penais
situados no Município de Ribeirão das Neves no período de 1996 a
2002; ofício da Secretária de Justiça, Angela Pace, informando a
impossibilidade de cumprimento da solicitação referente à relação de
salvo-condutos confeccionados para os internos que usufruíram de
saída temporária nas unidades penitenciárias sob a custódia daquela
Secretaria e informando também que os Diretores das unidades
penais apenas emitem um atestado confirmando a existência de
autorização judicial para as saídas temporárias, para que o
sentenciado possa transitar nas vias públicas sem ser preso pelo
mesmo delito pelo qual foi julgado; ofício do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, Desembargador Gudisteu Biber, encaminhando
cópia de inteiro teor do processo em que figura como acusado
Waltherson de Souza Lima. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação são aprovados requerimentos dos
Deputados Alberto Bejani em que solicita seja enviado ofício à
Diretora da Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, a fim
de que sejam prestadas informações à CRI acerca da fuga do detento
Vicente de Paulo Silva, ocorrida no dia 3/8/2002; e do Deputado Luiz
Tadeu Leite solicitando seja intimada, na qualidade de testemunha, a
Juíza de Direito Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa, Diretora
do Fórum de Ribeirão das Neves, a fim de prestar informações
referentes ao objeto de investigação da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Alberto Bejani - Diniz Pinheiro - Luiz Tadeu

Leite.
ATA DA 97 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, ivair
Nogueira, Dilzon Meio, Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarqüínio
(substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação



183
da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Arlen Santiago, Rogério Correia e
Sargento Rodrigues. 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 acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1988/2002, parecer sobre Emendas de Plenário, no 1° turno
(Deputado Rêmolo Aloise); 1.987/2002, no 2 0 turno (Deputado Ivari
Nogueira); 1.734/2001, no 2 0 turno (Deputado Luiz Fernando Faria) e
1.830/2001, no 2 0 turno (Deputado Dilzon Meio). Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no
1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 53/2002 com as
Emendas n

o
s 1 a 3 (relator: Deputado Ivair Nogueira) e do Projeto de

Lei n° 2.160/2002 (relator: Deputado Dilzon Meio). Os Projetos de Lei
nos 1.416/2001, 2.056/2002 e 2.190/2002 são retirados da pauta, por
não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Paulo Piau.
ATA DA 90a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de outubro de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Cristiano Canêdo, Jorge Eduardo de Oliveira e Marcelo Gonçalves,
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 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 solicita ao Deputado Marcelo Gonçalves que

rÂ



184
proceda à leitura da correspondência do Dr. Adolfo Paulo Bicalho
Lana, Presidente do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade
Mineira de Pediatria. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência do relator,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Presidente, Deputado Cristiano
Canêdo, redistribui a matéria e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei
n° 2.025/2002 no 1° turno. O relator procede à leitura de seu parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.025/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comisão de Constituição
e Justiça, com a Emenda n° 1, do relator. Fazem uso da palavra para
discutir todos os parlamentares presentes. Submetido à votação, é o
parecer rejeitado. A Presidência, nos termos do art. 138 § 3 0, designa
novo relator o Deputado Marcelo Gonçalves, que apresenta parecer
pela rejeição, o qual é aprovado. Passa-se à 3a Fase do Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. A Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado
Marcelo Gonçalves, para apresentar proposições de sua autoria.
Submetidos à votação, cada um por sua vez, são aprovados três
requerimentos do Deputado Cristiano Canêdo em que solicita seja
enviado ofício da Comissão ao Secretário da Saúde, cientificando-o
da denúncia relativa à cobrança de atendimentos médicos efetuados
pelo SUS no Município de Braúnas e solicitando que sejam tomadas
as providências cabíveis; seja enviado ofício à Vigilância Sanitária de
Minas Gerais, pedindo providências quanto à não-observância da
prática de alojamento conjunto nas maternidades de Belo Horizonte,
fato este detectado em pesquisa desenvolvida no Centro de Saúde
São Francisco - Distrito Sanitário Pampulha e trazida ao conhecimento
desta Comissão pelo Presidente do Comitê de Aleitamento Materno
da Sociedade Mineira de Pediatria; seja enviado ofício da Comissão
ao Secretário da Saúde, informando-lhe sobre correspondência do Sr.
Mauro Tadeu Teixeira, Prefeito de Varginha, encaminhado à
Comissão de Saúde, relativa ao não-pagamento dos atendimentos
que vêm extrapolando o teto financeiro daquele município e
solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

-
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 96a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio
Avelar, Miguel Martini e Rogério Correia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Sr. Saulo
Moreira, Secretário Particular do Governador, em resposta ao
Requerimento n°3.345/2002, desta Comissão, publicada no "Diário do
Legislativo", de 27/7/2002; do Sr. José Coelho Júnior, solicitando a
realização de um Seminário sobre Direito e Educação Ambiental; do
Sr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL, comunicando
o resultado do leilão realizado por essa Agência em 12/7/2002; do Sr.
Celso Castilho de Souza, Secretário de Estado do Meio Ambiente, em
resposta ao Ofício n° 11.398/2002/SGM; do Sr. Henrique Hargreaves,
Secretário de Estado de Governo e de Assuntos Municipais, que
encaminha nota técnica referente ao Projeto de Lei n° 1.66712001. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
2.23012002, em turno único (Deputado Antônio Andrade); 2.203/2002,
em turno único (Deputado Fábio Avelar); 2.237/2002, em turno único
(Deputada Maria José Haueisen) e 2.029/2002, no 2° turno (Deputado
Miguel Martini). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 5/1999 (redistribuído ao Deputado Fábio Avelar),
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nos 1 a 3, que
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apresenta. O Deputado Fábio Avelar apresenta requerimento em
que solicita adiamento de discussão, que é aprovado. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer, no 1° turno, que conclui pela
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, (relator: Deputado Fábio Avelar). Passa-se
à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei n os 2.206/2002 (relator: Deputado Miguel
MartinO; 2.230/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Andrade); e
2.237/2002 (relatora: Deputada Maria José Haueisen), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n

o
s 3.460 e 3.461, da

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. Passa-se à 3' Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana, em
que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio para debater a preservação da Bacia e
da Lagoa da Pampulha; do Deputado Fábio Avelar, em que solicita
seja realizada reunião para debater, em audiência pública, na cidade
de Caeté, o Projeto de Lei n° 1.667/2001. O Deputado José Milton
passa a Presidência ao Deputado Fábio Avelar e apresenta
requerimento em que solicita seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, nesta Casa, a construção de um presídio na cidade
de Santa Luzia, em área de proteção ambiental. A seguir, o
Presidente submete a discussão e votação os pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n

o
s 2.163 e 2.193/2002. 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, 5 de novembro de 2002.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen -

Miguel Martini.	-	.	 -
ATA DA 90 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
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As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Paulo Piau e Elbe Brandão (substituindo esta
ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Bilac Pinto e 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 Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
com convidados a Lei n° 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as
políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, o
processo de aplicação, pela PMMG, de multas aos produtores rurais,
a outorga de água, a reserva legal e as licenças ambientais, e a
apreciar matérias constantes na pauta. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Djalma Bastos
de Morais, Presidente da CEMIG, publicado no "Diário do Legislativo"
de 29/9/2002. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Márcio Kangussu, em que solicita inversão da pauta com a
finalidade de se apreciarem, primeiro, as proposições. 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 to turno, dos Projetos de Lei n°s
2.240/2002 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça; e 2.241/2002 com as Emendas n°s 1 a 3, da mesma
Comissão (relator: Deputado João Batista de Oliveira). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
3.469/2002, do Deputado Gil Pereira; 3.497/2002, do Deputado
Agostinho Patrús, e 3.499/2002, do Deputado Márcio Kangussu.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado João
Batista de Oliveira, em que solicita seja realizada audiência pública

rÃ"
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com a finalidade de se discutir, com autoridades que menciona, a
classificação da atividade de suinocultura para efeitos de
licenciamento ambiental junto ao COPAM; e seja encaminhado apelo
ao Secretário da Fazenda para que seja estendida para a avicultura a
isenção do ICMS incidente sobre o frete da soja destinada à
suinocultura. O Presidente submete a discussão e votação, cada um
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
2.207 e 2.209/2002, os quais são aprovados. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a
Lei n° 14.309, de 2002. Registra-se a presença dos Deputados eleitos
Luiz Humberto Carneiro e Domingos Sávio; dos Srs. Rivaldo Machado
Borges Júnior, Presidente do Sindicato Rural de Uberaba, e João
Ranulfo Pereira; da Sra. Patrícia Boson, representante da equipe de
transição do Governo do Estado; do Sr. Gilman Viana Rodrigues,
Presidente da FAEMG; de Lindomar Antônio Lopes, representante da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; dos Srs. Ricardo
Monteiro Campolina, do Departamento Comercial dos Sistemas de
Irrigação - IRRIGABEL -; e WilIer Hudson Pós, Presidente da FEAM e
Diretor-Geral do 10AM, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Piau,
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, momento em que o Presidente designa o Deputado
Paulo Piau para elaborar e apresentar relatório dos trabalhos
desenvolvidos nesta audiência pública, 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 outubro de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Bilac Pinto.
ATA DA 123° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia trinta de outubro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Edson Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e Durval Angelo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação dos
ocupantes de prédios abandonados de propriedade da empresa
Incorporação Comércio e Construção Ltda. - ICC -, localizados no
Bairro Santa Tereza, nesta Capital, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Maria Luíza de Marilac
Araújo, Juíza da 7 Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte,
encaminhando cópia do interrogatório de Cláudio Valdemar Marques
da Silva; e solicitando providências cabíveis acerca do acusado
Washington Luiz Pereira, que se encontra preso na Delegacia
Especial de Furtos e Roubos; carta do Sr. Valdinei Mateus
Nascimento, detento da cadeia pública de Peçanha; denúncias contra
o Delegado do DEOESP. Rogério Santos; convite aos membros da
Comissão do ITER, para o Seminário Assentamentos Rurais em
Minas Gerais: Pesquisas e Ações Institucionais, a realizar-se nos dias
4 e 5/11/2002; da Associação Beneficente Nova Vida de Ipatinga,
convidando para o Fórum Regional sobre Abuso e Violência Sexual
Infanto Juvenil, a realizar-se nos dias 22 e 23/11/2002; e jornal "BHz
Sul", edição 121, do dia 23/10/2002. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou a relatora
citada a seguir: Projeto de Lei n° 2.063/2002, no 2 0 turno (Deputada
Elbe Brandão). Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado João Leite, em que
solicita seja realizada audiência pública com os convidados que
menciona, para debater a instalação de uma unidade da Associação
de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC - no Município de
Vespasiano. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados e registra a presença dos Srs. Marco Antônio Rebelo
Romanelli, Procurador-Geral Adjunto, representando a Sra. Carmen
Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais;
Roberto Papini, Consultor Jurídico, representando o Sr. Paulo Roberto
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de Paula, Diretor da empresa MGI; Cel. Etvan Geraldo Fonseca,
representando o Cel. Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Fábio Alves dos Santos,
representante do Serviço de Assistência Judiciária da PUC - Minas;
Maria da Penha Vieira da Silva, membro da comissão dos moradores
dos prédios abandonados localizados no Bairro Santa Tereza; Irmã
Maria Cristina Bove, Coordenadora da Pastoral de Rua; Hélio Martins
de Paula, Cel. da Polícia Militar; e Bonifácio José Teixeira, Pró-reitor
da PUC-Minas, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Durval Angelo, 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, 6 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - João Leite -

Edson Resende - Elbe Brandão.
ATA DA 98° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia trinta de outubro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João
Leite e Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e ouvir convidados e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: fax do Sr. Leôncio José Gomes Soares, doutor em
educação de jovens e adultos, em que justifica sua ausência na
reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
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Projetos de Lei n°5 2115/2002, no 1° turno (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 2.355/2002 (Deputado José Henrique) e 2.368/2002
(Deputado Antônio Carlos Andrada), em turno único. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nos 1.810/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos
Andrada); 2.286/2002 (relator: Deputado José Henrique) e 2.328/2002
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que receberam parecer por
sua aprovação; e 2.32712002 (relator: Deputado Antônio Carlos
Andrada), que recebeu parecer por sua aprovação com a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 30 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 Rogério Correia, em que
solicita que a Sra. Analise de Jesus, Presidente do Conselho
Municipal de Educação participe como debatedora na presente
reunião; e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado apelo
ao Governador do Estado a fim de que proceda à transferência de
recursos previstos na Emenda à Constituição n° 47, de 2000, para a
implantação e desenvolvimento da UEMG, especialmente no
"campus" da Fundação Cultural Campanha da Princesa, em
Campanha, e seja enviada cópia do requerimento ao Deputado
Federal Aécio Neves, Governador eleito. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre políticas
públicas que garantam aos alunos do ensino fundamental da rede
municipal de ensino de Belo Horizonte, participantes do programa
Educação de Jovens e Adultos - EJA -, a realização de seus estudos
de ensino médio na rede estadual de ensino. Registra-se a presença
das Sras. Maria Stela Nascimento, Subsecretária da Educação; Maria
Aparecida Carvalhais, Superintendente de Organização Educacional;
Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária de Educação de
Belo Horizonte; Analise de Jesus Silva, Presidente do Conselho
Municipal de Educação, e Cláudia Maria Gaudard, Diretora da Escola
Municipal Aurélio Pires, que são convidadas a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra aos Deputados João Leite e Rogério
Correia, autores do requerimento que deu origem ao debate, para
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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, 6 de novembro de 2002.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva -

Agostinho Patrús - HelyTarqüinio.
ATA DA 34a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de

outubro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Edson Rezende e Doutor Viana
(substituindo este ao Deputado Luiz Menezes, por indicação da
Liderança do Bloco Parlamentar Democrático Progressista), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado 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: ofício do Sr. Fernando Costa, Chefe de Gabinete do
Ministério do Trabalho e Emprego publicada no "Diário do Legislativo"
de 25/10/2002. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 2.323, 2.367/2002 (Deputado Luiz Menezes);
2.362/2002 (Deputado Djalma Diniz). Passa-se à P Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, na forma
do vencido no i° turno, do Projeto de Lei n° 926/2000 (redistribuído ao
Deputado Doutor Viana). Passa-se à 20 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
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nos 1.65812001, 2.285, 2.340 com a Emenda n° 1, 2.341,
2.342/2002 (relator: Deputado Luiz Menezes); 2.218, 2.234/2002
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.257/2002 com a Emenda
n°1 (relator: Deputado Edson Rezende). Passa-se à 3 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 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 o Projeto
de Lei Complementar n° 50/2002. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva coloca em votação o requerimento de autoria do
Deputado Doutor Viana em que solicita a realização de reunião
conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
para tratar da degradação ambiental e das questões relativas à
segurança do trabalho dos empregados da Refinaria Gabriel Passos e
de outras unidades da Petrobrás, o qual é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Adelmo Carneiro

Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°436/1999

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela deriva do ex-Projeto de Lei n° 1.977/98 -
desarquivadp em virtude de requerimento formulado pelo Deputado
Wanderley Ávila - e tem por objetivo dar o nome de Cabo Toledo à
cadeia pública do Município de Cataguases.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser apreciada quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei
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n° 13.408, de 21/12/99, cujos anis. 1° e 2°, além do "caput" do art.
30 , a seguir transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar
em nomes oficiais a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 2° - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.

Art. 30 - Não poderá haver, em um mesmo município, mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação."

Além do evidente cumprimento da exigência emanada do art. 1°,
temos a esclarecer que, pelo exame da documentação anexada ao
processo pertinente ao projeto, as demais exigências legais também
foram, no caso, inteiramente atendidas.

Isso posto, inferimos inexistir óbice à tramitação do projeto sob
comento, mas cumpre-nos apresentar-lhe emenda - a ser formalizada
na parte conclusiva -, visto que a redação legislativa deve ser concisa
e conter somente as informações essenciais e bastantes para a
formulação da norma.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 436/1999, com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica denominada Cabo Toledo a cadeia pública do

Município de Cataguases.".
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.832/2001
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei sob

comento tem por objetivo seja dada a denominação de José Calixto
da Costa ao trecho da Rodovia MG-452 compreendido entre o
Município de Raiva e o entroncamento com a BR-040, passando pelo
Município de Oliveira Fortes.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, no prosseguimento da
tramitação da matéria, cumpre a este órgão colegiado apreciá-la
conclusivamente, nos termos dos arts. 103, 1, "b", e 102, XII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a Lei n° 13.408, de 21112/99, a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado será atribuída
por lei e recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade,
observada a correlação entre a destinação da coisa pública e a área
em que se tenha destacado o homenageado.

Cabe observar, ademais, que, em atenção a diligência dirigida ao
Secretário de Recursos Humanos e Administração, este informou a
esta Casa inexistir denominação oficial para o trecho rodoviário em
referência. Além disso, o DER-MG se manifestou favoralmente à
medida consubstanciada no projeto.

Com relação ao mérito da honraria, cabe observar, conforme
salienta o autor do projeto, que José Calixto da Costa, nascido no
Município de Oliveira Fortes, em 1906, e falecido em 1995,
notabilizou-se por seu empenho na luta em prol de obras essenciais
ao desenvolvimento econômico, tais como as primeiras usinas
hidrelétricas da região e o asfaltamento da referida estrada, o que lhe
granjeou respeitabilidade e a admiração de todos aqueles que, de
uma maneira ou de outra, compartilharam de suas lutas e de seus
ideais de vida.

Nada mais justo, portanto, que se prestar a esse memorável cidadão
homenagem com o empréstimo de seu nome para denominar próprio
público.
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Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.832/2001 na forma originária.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Dinis Pinheiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.228/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em exame visa
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à Criança de
Caldas, com sede nesse município.

Após a sua publicação, vem a matéria a este colegiado para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado no projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas pela Lei n° 12.972,
de 27/7/98, enunciadas em seu art. 1°.

Analisando a documentação anexada ao processo, verificamos, no §
20 do art. 1 0 do estatuto da entidade, que ela não remunera, não
concede vantagens nem benefícios a seus Diretores, sócios,
Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes,
comprovando-se, assim, que a instituição serve desinteressadamente
à sociedade. O art. 27 do referido estatuto estabelece que, em caso
de dissolução da entidade, seu patrimônio remanescente será
destinado a uma entidade congênere.

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, não encontramos
óbice a sua tramitação na Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.228/2002 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.294/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.294/2002, do Deputado João Leite, objetiva

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Desenvolvimento Rural de Tamboril, com sede no Município de
Divinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo", vem a matéria a esta Comissão
para que seja examinada preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 102,111, '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.

Pela análise da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos que o art. 28 do estatuto da entidade prevê que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, bonificação ou vantagem. E, ainda, o art. 32
estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a outra entidade congênere.

Sendo assim, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n° 2.294/2002 na sua forma original.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.295/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei n° 2.295/2002,

pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento da Comunidade de Amadeu Lacerda, com sede no
Município de Divinópolis.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
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conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, que
prevê a análise dos aspectos jurídicos, constitucionais e legais das
proposições.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação
que compõe os autos do processo, verifica-se que a referida entidade
atende a todas elas. Ademais, o art. 28 do estatuto do Conselho
mencionado no relatório prevê que as atividades dos Diretores e
Conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios, serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, bonificação, gratificação ou vantagens. O art. 32 destina os
bens da entidade a instituição congênere, caso ela seja dissolvida.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.295/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Adelmo

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

2.296/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Quintino, com sede no Município de Divinópolis.

Após publicação, vem o projeto a este colegiado para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Analisando a documentação anexada ao processo, verificamos que

todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,
foram comprovados pela entidade interessada no agraciamento do
titulo declaratório em causa.

Além do mais, e a bem do interesse público, constatamos que o art.
18 do seu estatuto prevê que nenhum membro da diretoria será
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remunerado pelo desempenho de suas funções, enquanto o art. 20
determina que, em caso de sua extinção, os bens serão doados a
uma instituição congênere, com sede em Divinópolis.

Portanto, não encontramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.296/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Adelmo

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

2.297/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa

a declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de Divinópolis.

Após publicação, vem o projeto a este colegiado para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

sobre a matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de
utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas
idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em
funcionamento há mais de dois anos, além de servir
desinteressadamente à coletividade. Ademais, verificamos no art. 28
do estatuto do estabelecimento o compromisso de que as atividades
de sua diretoria serão inteiramente gratuitas, sendo-lhe vedado o
recebimento de qualquer lucro, bonificação, gratificação ou vantagens.
Sendo a Associação dissolvida, os bens remanescentes serão
destinados a outra instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS -, conforme está disposto no
art. 32.

Constatado que a exigência legal foi cumprida, conforme atesta a
documentação juntada aos autos do processo, não encontramos óbice
a sua tramitação.
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Conclusão

Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.297/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano

Batista - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.298/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.298/2002, de autoria do Deputado José

Henrique, objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar
Mendes Pimentel, com sede neste município.
Após publicação, vem o projeto a esta Comissão para ser

examinado preliminarmente, nos termos do 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 que o
art. 80 da Fundação regulamenta a não-remuneração de seus
dirigentes pelo trabalho ali desenvolvido.

Em relação ao destino de seu patrimônio, em caso de extinção, está
previsto em seu estatuto, no parágrafo único do art. 26, que seu
patrimônio será transferido para o do município.

Trazemos aqui à colação o art. 30 do Código Civil brasileiro que
prevê deverem ser os patrimônios de fundações, em caso de extinção,
salvo disposição em contrário nos atos constitutivos, ou nos estatutos,
incorporados a outras fundações, que se proponham a fins iguais ou
semelhantes. Como há previsão estatutária quanto ao destino dos
bens, não achamos que essa disposição possa constituir óbice à
tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
2.298/2002 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista. relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.302/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio do Projeto de Lei n° 2.302/2002, o Deputado Sebastião

Navarro Vieira pretende seja declarada de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Matozinhos, com sede nesse município.

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

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo,
verificamos a observância de tais normas, e, particularmente, o § 2°
do art. 11 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração dos
cargos de sua diretoria.

Sobre o destino dos bens da instituição, o § 2 0 do art. 33 do mesmo
diploma estatui a sua destinação a entidades congêneres, caso a
Associação seja dissolvida.

Atendidos os preceitos legais que versam sobre a matéria, não
acreditamos haver razão para obstar sua tramitação na Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.302/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Adelmo

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

2.303/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.303/2002, de autoria do Deputado Cristiano

Canêdo, objetiva declarar de utilidade pública o Grupo Espírita O
Precursor - GEOP -, com sede no Município de Belo horizonte.

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

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° 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, por
sinal, que o §1 0 do art. 60 do estatuto da instituição regulamenta a
não-remuneração de seus dirigentes pelos trabalho ali desenvolvido.

Além do mais, estando previsto no § 1° do art. 21 o destino de seu
patrimônio, em caso de extinção, a estabelecimento afim, não
vislumbramos óbice à tramitação do projeto em tela.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.303/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Ermano Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.305/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.305/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Bairros Recreio e Matias - ACOREMAT -, com sede no Município de
São Gonçalo do Rio Abaixo.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
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Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, ainda,
que o art. 27 da referida entidade regulamenta a não-remuneração de
seus dirigentes pelo trabalho ali desenvolvido.

Além do mais, estando previsto o destino de seu patrimônio, em
caso de extinção, a estabelecimento afim (art. 31), não vislumbramos
óbice à tramitação deste projeto, que pretende declará-la de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.305/2002 no P turno, na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.309/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n°

2.309/2002 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Champ's Elysées - ACOMCEL -, com sede no Município
de Paraopeba.

Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão, a que compete,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, apreciar os seus
aspectos jurídicos, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública exigidos
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina a matéria.

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente
atendidas, conforme se pode constatar da análise dos autos do
processo, não encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional
ou legal à tramitação do projeto de lei em causa.
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Além disso, o art. 32 do estatuto da referida entidade prevê que

as atividades dos Diretores e Conselheiros serão gratuitas, enquanto
o art. 30 destina seus bens a estabelecimento congênere, em caso de
ser ela dissolvida.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.309/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende. Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.312/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.312/2002. do Deputado José Milton, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Raiz, com
sede no Município de Santana dos Montes.

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

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos,
inclusive, que o art. 30 da Associação em causa regulamenta a não-
remuneração de seus dirigentes pelos trabalho ali desenvolvido.

Além do mais, no art. 32, IX, está previsto o destino de seu
patrimônio, em caso de extinção da entidade, a estabelecimento afim;
assim, não vislumbramos óbice à tramitação deste projeto, que
pretende declará-la de utilidade pública.

Todavia, objetivando anexar a sigla ao nome da entidade,
apresentamos emenda à proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 2.312/2002 com a Emenda n° 1
apresentada a seguir.

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

Comunitária de Raiz - ASCORA -' com sede no Município de Santana
dos Montes.".

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Adelmo

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

2.315/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia
Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Uberlândia.

Após a sua publicação, vem o projeto a este órgão colegiado para
exame preliminar, 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 disciplinados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, verificamos o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, inclusive que o art.
15 do estatuto da entidade prevê que nenhum de seus membros, a
nenhum título, será remunerado pelo exercício de suas funções, e o
parágrafo único do art. 56 estabelece que, em caso de dissolução, o
destino do patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere.

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, não encontramos
óbice à sua tramitação na Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

	

constitucional idade	legalidade do Projeto de Lei n° 2.315/2002 na
forma original.
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Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano

Batista - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.317/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Mauro Lobo, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Arte de ltapecerica,
com sede nesse município.

Após a sua publicação, vem o projeto a este órgão para ser
examinado preliminarmente, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências emanadas da Lei n° 12.972, de
27/7/98, que disciplina os requisitos pelos quais as sociedades civis
podem ser declaradas de utilidade pública.

Além do mais, o Capítulo V - Das Disposições Gerais e Transitórias -
dispõe que a entidade veda a remuneração aos cargos de seus
Diretores e, ainda, estabelece que, em caso de dissolução, o destino
do patrimônio remanescente seja destinado a outra instituição
congênere com personalidade jurídica e que esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Dessa forma, não vislumbramos óbice à sua tramitação na Casa.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n° 2.317/2002 na forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.319/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório,
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela

tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação

rÃ
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Comunitária do Bairro Princesa, com sede no Município de Várzea
da Palma.

Nos termos dos arts.188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a esta
comissão, a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

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

disciplina a matéria, as entidades filantrópicas sediadas no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública desde que: sejam dotadas
de personalidade jurídica; estejam em regular funcionamento no
Estado há mais de dois anos; os cargos de sua direção não sejam
remunerados; e os seus Diretores sejam pessoas reconhecidamente
idôneas.

Importa trazer à tona o art. 10 do estatuto da Associação, por vedar
a remuneração dos cargos da diretoria, bem assim como o art. 30, por
prever que, no caso de sua dissolução, os bens serão destinados a
outra entidade congênere.

Constatados, no caso, o inteiro atendimento às exigências legais,
não vislumbramos óbice à aprovação do projeto de lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.319/2002 na
forma originária.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.320/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela

tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Nos termos dos arts.188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a esta

kA



208
Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

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

disciplina a matéria, as entidades filantrópicas sediadas no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública, desde que: sejam dotadas
de personalidade jurídica; estejam em regular funcionamento no
Estado há mais de dois anos; os cargos de sua direção não sejam
remunerados; e os seus Diretores sejam pessoas reconhecidamente
idôneas.

Vale destacar o art. 27 do estatuto da Associação, por vedar a
remuneração aos cargos da sua diretoria, e o art. 29, por prever que,
no caso de sua dissolução, os bens serão destinados a outra entidade
congênere em epígrafe.

Constatado, no caso, o inteiro atendimento às exigências legais, não
vislumbramos óbice à tramitação do projeto de lei em epígrafe.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.320/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.321/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Novo, com sede no Município de
Várzea da Palma.

O projeto foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a
esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente, nos termos
dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

a matéria, são requisitos para que as entidades filantrópicas possam
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ser declaradas de utilidade pública no âmbito estadual: sejam
dotadas de personalidade jurídica; estejam em regular funcionamento
no Estado há mais de dois anos; os cargos de sua direção não sejam
remunerados; os seus Diretores sejam pessoas reconhecidamente
idôneas.

Releva destacar o art. 11 do estatuto da Associação, por estabelecer
que o exercício das funções diretivas é gratuito, bem como o art. 46,
por destinar os seus bens, em caso de dissolução, a entidade
congênere.

Examinados os autos do processo, constata-se o inteiro atendimento
às exigências legais em vigor, pelo que não vislumbramos óbice à
tramitação do projeto de lei em causa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucio na] idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.321/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.324/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.324/2002, do Deputado Jorge Eduardo de

Oliveira, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Betel de
Educação e Assistência a Crianças e Adolescentes, com sede no
Município de Machado.

Publicada no "Diário do Legislativo", vem a matéria a esta Comissão
para que seja examinada preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pela análise da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos, inclusive, que o art. 17 do estatuto da entidade prevê que
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as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
sócios serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de qualquer lucro, bonificação ou vantagem. E, ainda, o art. 24
estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a outra entidade congênere.

Sendo assim, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade
e legalidade do Projeto de Lei n° 2.324/2002, na sua forma original.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.325/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei

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

Conforme procedimento estabelecido nos arts. 188 e 102, III, 'a", do
Regimento Interno, a proposição, após ser publicada, foi distribuída a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Para que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser

pessoa jurídica de direito privado, mais especificamente uma
associação ou uma sociedade civil ou uma fundação, ter em sua
diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. E o que
prevê o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria.

Observando a documentação juntada aos autos, verificamos o
atendimento dos dispositivos legais. Além disso, o art. 25, § 2 0 , do
estatuto da APAE de Camanducaia, estabelece que é vedada a
remuneração aos cargos da diretoria, e do mesmo diploma extraímos
que, em caso de dissolução da entidade, os seus bens reverterão em
benefício de entidades congênere (art. 33).
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Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.325/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Adelmo

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

2.354/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Através do Projeto de Lei n° 2.354/2002, o Deputado Alberto Bejani

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Livre
Apoio ao Excepcional - ALAE -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Publicada em 5/9/2002, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
Ademais, o art. 23 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração
de seus Diretores, Conselheiros, instituidores ou sócios pelas
atividades desenvolvidas, e o art. 34 estabelece que, no caso de ser
dissolvida a instituição, os bens remanescentes serão destinados a
uma instituição congênere juridicamente constituída, razão pela qual
não vislumbramos óbice à tramitação do projeto de lei em tela.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.354/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Adelmo
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Carneiro Leão - Ermano Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.357/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 2.357/2002, o Deputado João Leite
pretende seja declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação
de Tóxicos Projeto Vida Nova - PROVIN -, com sede no Município de
Campo Belo.

Publicada em 5/9/2002, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo,
verificamos a observância de tais normas, e, particularmente, o art. 19
do estatuto da entidade prevê a não-remuneração dos cargos de sua
diretoria.

Sobre o destino dos bens da instituição, o parágrafo único do art. 33
do mesmo diploma estatui a sua destinação a entidades congêneres,
caso ela seja dissolvida.

Atendendo, aos preceitos legais que versam sobre a matéria, não
acreditamos haver razão para obstar sua tramitação na Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.357/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Adelmo

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

2.358/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio do Projeto de Lei n° 2.358/2002, o Deputado Marco Régis

pretende seja declarado de utilidade pública o Clube Ponto de

rÁ
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Encontro, com sede no Município de Guaxupé.

Publicada em 519/2002, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações, as sociedades civis e as

fundações instituídas no Estado podem ser declaradas de utilidade
pública estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que
estabelece a comprovação por elas da aquisição de personalidade
jurídica, de estar em funcionamento há mais de dois anos, com
diretoria composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de seus cargos.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.

Verificamos, ainda, a disposição de servir desinteressadamente à
coletividade, mostrada pela determinação do referido Clube em não
distribuir lucro, vantagem ou bonificação a seus dirigentes, além de
não remunerá-los (art. 52 do estatuto), e destinar seus bens, em caso
de dissolução, a outra entidade congênere, conforme se depreende do
art. 51 do mesmo documento.

Não encontramos óbice, portanto, à tramitação da matéria na Casa.
Conclusão

Pelo relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 2.358/2002 na forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.361/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei

n° 2.361/2002 tem como objetivo declarar de utilidade pública o Lar
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Areado.

Após ser publicada em 5/9/2002, a proposição foi encaminhada a
este colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme dispõe o art. 102, Hi, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei
n°2.361/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1 0 .

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas, particularmente no que diz respeito ao art. 31, alínea "e", do
estatuto da referida entidade, que dispõe que, em caso de ser ela
dissolvida, seus bens reverterão em beneficio de congêneres,
vinculadas à Sociedade São Vicente de Paulo, registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social ou de uma entidade pública,
enquanto a alínea "d" estabelece que os cargos de seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não
serão remunerados.

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

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade. constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n°2.361/2002 na forma original.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.363/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto sob comento, de autoria do Deputado Diniz Pinheiro,

objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores de São José do Almeida, com sede no Município de
Jaboticatubas.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 5/9/2002, 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. Vale destacar o
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parágrafo único do art. 12 do estatuto da Associação, que prevê
serem as atividades dos Diretores e dos Conselheiros ou dos
instituidores, bem como as dos sócios, inteiramente gratuitas, sendo-
lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação
ou vantagens, bem como o § 3 0 do art. 48, por estabelecer que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a instituição
congênere juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional do Serviço Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.363/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE RESOLUÇAO

N° 2.398/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2000.

Publicado o projeto no "Diário do Legislativo" de 10/1012002,
foi aberto, na Comissão, o prazo regimental de dez dias para
apresentação de emendas. Nesse período, foi recebido um
substitutivo.

Vêm, agora, o projeto e o substitutivo a esta Comissão para
receber parecer, em conformidade com o art. 218, § 2 0, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de

Contas do Estado relativas ao exercício de 2000, sendo fruto da
deliberação desta Comissão por ocasião da apreciação do Oficio n°
17/2001, que encaminhou as contas à Assembléia Legislativa, em
cumprimento do disposto no art. 76, § 50 , da Constituição do Estado.
No decurso do prazo regimental, foi apresentado o Substitutivo n° 1,
que conclui pela rejeição das contas. A principal justificativa é o não-
encaminhamento da referida prestação de contas nos termos da
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Instrução Normativa n° 4, de 1999, do próprio Tribunal, que
estabelece normas sobre a composição e a apresentação das
prestações de contas dos gestores da administração estadual ao
Tribunal de Contas.

As determinações contidas na referida instrução têm como
destinatários órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas para fins
do julgamento de sua competência. Assim, a fiscalização exercida
pelo Tribunal não se restringe à apreciação de contas anuais, mas
também à elaboração de um plano de auditorias, para as quais são
necessários vários documentos de caráter informativo. Em que pese
ao exposto, os documentos encaminhados atendem ao disposto na
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, e no art. 38 da Lei
Complementar n° 33, de 1994, que compreende a Lei Orgânica da
Corte de Contas. Cumpre, também, ressaltar que a Assembléia
Legislativa, que tem a atribuição constitucional de julgar as contas do
Tribunal, não editou instrumento normativo próprio que informe o
prazo e a documentação necessária para a sua apreciação.

Conforme salientado no parecer sobre o Ofício n° 17/2001, foi
prevista uma receita de R$ 112.163.000,00 e fixada a despesa em
igual valor. Durante o exercício, não houve alteração quantitativa no
orçamento aprovado pelo Legislativo. Em 15 de dezembro, por meio
do Decreto n° 41.466, foram efetuados apenas remanejamentos de
dotações, nas mesmas fontes, visando a adequar o valor orçado nas
atividades ao efetivamente executado.

Na execução orçamentária, a receita realizada totalizou
R$107.531.841,28, correspondente a 95,9% do valor previsto. Em
relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 12,4%,
explicado basicamente pelo repasse de R$8.300.000,00 destinados à
quitação de parte dos débitos do Tribunal com o IPSEMG. Esse valor
foi utilizado para pagamento das contribuições dos segurados
relativas ao período de janeiro de 1999 a outubro de 2000. Observa-
se que o restante do débito do Tribunal com o IPSEMG representa a
totalidade dos valores inscritos como "obrigações liquidadas a pagar"
de exercícios anteriores e 42% das "obrigações liquidadas a pagar" do
exercício de 2000. Quanto à despesa, a execução totalizou
R$111.136.962.61, valor equivalente a 103% da receita realizada.
Desse total, R$97.700.000,00 foram despendidos com pessoal,
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R$12.500.000,00 com outros custeios e R$917.700,00 com
despesas de capital.

No tocante ao percentual com pessoal em relação à Receita
Corrente Liquida, definida no art. 2°, IV, da Lei Complementar Federal
n° 101, de 2000, o substitutivo apresentado aponta um percentual de
89,61%, o qual não corresponde à realidade. Com efeito, o Relatório
de Gestão Fiscal, publicado em 26/4/2001 e retificado em 27/4/2001,
demonstra um percentual de 0,8961%, calculado nos termos da
Instrução Normativa n° 1, de 2001. Entretanto, cabe salientar que o
limite legal das despesas com pessoal a que se refere o Relatório de
Gestão Fiscal, no valor de R$102.800.000,00, resulta da aplicação da
relação 'despesas com pessoal/receita corrente líquida", no
percentual de 1,0611%, realizada em 1999, sobre a Receita Corrente
Líquida do período considerado, ou seja, do exercício de 2000. A
informação induz ao entendimento de que a despesa com pessoal
realizada se encontra dentro do limite legal estipulado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal quando, na verdade, o exercício financeiro de
2000 não foi considerado como integrante do período de transição
para enquadramento nos limites definitivos estabelecidos no art. 20 da
referida lei complementar. A Lei Complementar Federal n° 101, de
2000, determina que os Poderes e órgãos que, no exercício de 1999,
realizaram gastos com pessoal acima dos limites específicos para
cada um deles deverão reduzi-los à razão de 50% ao ano nos
exercícios de 2001 e 2002. Dessa forma, não há que se falar em limite
legal referente ao exercício de 2000. Assim, a despesa liquida com
pessoal em relação à receita corrente líquida deverá ser reduzida de
0,8961% para 0,7745%, tendo como termo final o dia 31/12/2002.

Em conclusão, considerando que os recursos financeiros postos à
disposição do Tribunal foram devidamente registrados, que os saldos
bancários conciliados refletem a posição do balancete de
encerramento e que os demonstrativos enviados retratam a execução
orçamentária, ratificamos a decisão desta Comissão por ocasião da
análise do Oficio n° 17/2001, que opinou pela aprovação das contas
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativas ao
exercício de 2000.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do
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Projeto de Resolução n° 2.398/2002, na forma original e pela
rejeição do Substitutivo n° 1.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N°2.399/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2001.

Publicado o projeto no "Diário do Legislativo" de 10/10/2002, foi
aberto, na Comissão, o prazo regimental de dez dias para
apresentação de emendas. Nesse período, foi recebido um
substitutivo.

Vêm, agora, o projeto e o substitutivo a esta Comissão para receber
parecer, em conformidade com o art. 218, § 2 0, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de

Contas de Minas Gerais relativas ao exercício de 2001, sendo fruto da
deliberação desta Comissão por ocasião da apreciação do Ofício n°
18/2002, que encaminhou as contas à Assembléia Legislativa, em
cumprimento do disposto no art. 76, § 5°, da Constituição do Estado.
No decurso do prazo regimental, foi apresentado o Substitutivo n° 1,
que conclui pela rejeição das contas, cuja principal argumentação é o
não-encaminhamento da referida prestação de contas nos termos da
Instrução Normativa n°4, de 1999, do próprio Tribunal, que estabelece
normas sobre a composição e apresentação das prestações de contas
dos gestores da administração estadual ao Tribunal de Contas.

Inicialmente, cabe salientar que o prazo legal para o envio da
prestação de contas foi prorrogado para o dia 2/4/2002, em
conformidade com a decisão administrativa da 4a Sessão Ordinária do
Tribunal Pleno, realizada em 6/3/2002, cuja ata foi publicada no
"Minas Gerais" de 12/3/2002. Dessa forma, o encaminhamento das
contas, efetuado por meio do Ofício do Gabinete da Presidência n°
388/2002, foi protocolado pela Assembléia dentro do prazo legal.

rs



219
Elaborada rigorosamente nos termos da Instrução Normativa n° 4,
de 1999, a documentação enviada obedeceu à ordem seqüencial dos
arts. 40 , 50 e 60, e das respectivas alíneas, com indicação da
inaplicabilidade da exigência ao Tribunal de Contas, quando for o
caso.

Conforme salientado no parecer sobre o Oficio n° 18/2002, foi
prevista uma receita de R$115.558.000,00 e fixada a despesa em
igual valor. Durante o exercício, houve alteração quantitativa no
orçamento aprovado pelo Legislativo por intermédio dos Decretos n°5
42.093, de 14/11/2001, 42.154, de 10/12/2001, 42.233, de 27112/2001,
e 42.225, de 27/12/2001, que elevaram o crédito autorizado para
R$122.807.973,00. Considerando a despesa total, o Tribunal de
Contas executou o montante de R$122.429.512.10, o que
correspondeu a 99,69% dos créditos autorizados. Na execução
orçamentária da despesa, R$108.700.000,00 foram despendidos com
pessoal, R$12.800.000,00 com outros custeios e R$880.800,00 com
despesas de capital.

Observa-se que as despesas com pessoal, que concentram 88,7%
da execução orçamentária, apresentaram um crescimento de 11% em
relação ao exercício de 2000, tato explicado pela implantação do
plano de carreira dos servidores efetivos. No tocante ao percentual
das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida,
definida no art. 20, IV, da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000,
o índice de 95,15% apresentado no Substitutivo n° 1 diverge do
Relatório de Gestão Fiscal, publicado no "Minas Gerais" de 30/1/2002
e constante da prestação de contas às fis. 301 e 302. Na verdade, a
despesa liquida com pessoal, excluídas as despesas com inativos e
pensionistas, corresponde a 0,5007% da Receita Corrente Liquida.

Cumpre salientar que é questão polêmica a exclusão das despesas
com inativos do cômputo das despesas com pessoal para fins da
verificação dos limites estipulados pelos arts. 19 e 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. A questão do limite está regulada no art. 169
da Constituição da República, o qual determina que "a despesa com
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar". Nota-se que o artigo contém um comando de eficácia
contida, dependente de legislação complementar para surtir efeitos. E
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justamente a lei complementar que procederá a essa integração,
definindo qual é, o que se inclui no limite e a sua base de cálculo.
Dessa forma, a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, é o
diploma que detém o poder regulamentar, na qualidade de
instrumento integrador que detalha a aplicabilidade da norma
constitucional, com fundamento de validade no art. 169 da
Constituição da República. A definição de despesas com pessoal
estabelecida no art. 18 da citada lei federal está clara. Ela inclui todas
as parcelas remuneratórias com pessoal ativo, inativo e pensionistas.
Ademais, a normatização complementar já procede à retirada das
despesas com inativos do cômputo dos limites por ela determinados,
procedimento autorizado apenas no que concerne aos inativos
integrantes do sistema previdenciário contributivo, deixando de
alcançar os inativos custeados unicamente pelas rendas gerais do
Estado. Ocorre, porém, que o demonstrativo da despesa de pessoal
em relação à receita corrente líquida foi elaborado de acordo com os
critérios estabelecidos pela Instrução n°5, de 19/12/2001, deduzindo-
se os gastos com pensões e aposentadorias, seja pelo sistema
contributivo, seja pelo sistema de repartição simples. A referida
instrução, de duvidosa legalidade, altera radicalmente a Instrução
Normativa n° 1, de 18/4/2001

Em conclusão, considerando que os recursos financeiros postos à
disposição do Tribunal foram devidamente registrados, que os saldos
bancários conciliados refletem a posição do balancete de
encerramento e que os demonstrativos enviados retratam a execução
orçamentária, ratificamos a decisão desta Comissão por ocasião da
análise do Ofício n° 18/2002, que opinou pela aprovação das contas
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativas ao
exercício de 2001.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução n° 2.399/2002 na forma original e pela rejeição
do Substitutivo n° 1.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Aílton

Vilela - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.433/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Geraldo Rezende, por meio do projeto de lei em
epígrafe, pretende seja declarado de utilidade pública o Clube de
Mães de Campo Alegre, com sede no Município de Indianápolis.

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

Fundamentação
O Clube de Mães de Campo Alegre 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,
contando com diretoria idônea, cujos membros não são remunerados
pelos cargos que exercem. Este último quesito está também
comprovado pelo parágrafo único do art. 7 0 do seu estatuto.

Tendo como objetivo o atendimento de famílias e crianças carentes,
através da aquisição e repasse de equipamentos diversos, doação de
alimentos, distribuição agasalhos e medicamentos, busca a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.

Finalmente, devemos ponderar que, ao preencher os requisitos
estabelecidos na Lei n.° 12.972, de 2717/98, torna-se habilitada ao
título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 2.433/2002 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Márcio Kangussu - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 5/99

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n° 5199
dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle ambiental.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
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Substitutivo n° 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, VIII, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise determina que o Estado adote uma política

de incentivo aos municípios mineiros, para que estes venham a
estabelecer a sua política própria de controle do meio ambiente, por
meio do licenciamento ambiental, que deverá seguir os parâmetros
fixados em legislação estadual sobre o assunto. Determina, ainda, que
lei específica poderá instituir mecanismo de apoio financeiro e
tributário aos municípios que aderirem à lei.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1
com o objetivo de ampliar o alcance do projeto, de modo que os
diversos tipos e processos de controle ambiental (além do
licenciamento ambiental) também viessem a ser abrangidos.

O Substitutivo n° 1, sem desvirtuar a idéia central da proposição,
prevê as formas de incentivo, as ações de responsabilidade do poder
público estadual, as fontes de recursos financeiros e o órgão
competente para gerir a política estadual de incentivo à implantação
de serviços municipais que controlem empreendimentos e atividades
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente.

A Constituição Federal determina que é competência comum da
União, dos Estados e dos municípios proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como legislar
concorrentemente sobre conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição.

A Lei Federal n° 6.938, de 31/8/81, ao estabelecer as bases da
Política Nacional do Meio Ambiente, cria o Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA -, composto por órgãos e entidades da União,
dos Estados e dos municípios, e dispõe sobre as respectivas
competências no trato das questões ambientais.

A Resolução n° 237, de 1997, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA -, em seu art. 6 0 , determina ser de competência
do órgão ambiental municipal o licenciamento de empreendimentos e
atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem
delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. No entanto,
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em seu art. 20, a resolução estabelece que os municípios, para
exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter
implementados os Conselhos Municipais de Meio Ambiente e contar
com profissionais legalmente habilitados em seus quadros ou à sua
disposição.

A Deliberação Normativa n° 29/98, do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -, estabelece as diretrizes para se firmar convênio
de cooperação técnica e administrativa entre o Estado e os órgãos
municipais de meio ambiente, com a finalidade de repassar, para a
esfera municipal, a responsabilidade pelo licenciamento e fiscalização
de atividades de impacto local. Para que o convênio possa ser
firmado, exige-se que o município já disponha de sistema de gestão
ambiental implantado.

Verifica-se, portanto, a existência de todo um arcabouço jurídico-
legal que delega atribuições e responsabilidades para os municípios
quanto à política e gestão ambiental. Entretanto, vários municípios
mineiros ainda não estão estruturados para exercer suas atribuições
nas questões ambientais devido á carência de recursos financeiros e
de servidores capacitados, ou até mesmo por causa do
desconhecimento sobre o tema.

Atualmente, dos 853 municípios de Minas Gerais, 311 têm
implantados Conselhos Municipais de Meio Ambiente, 318 já contam
com órgãos executivos ambientais e apenas 4 estão capacitados a
executar o licenciamento e a fiscalização ambiental.

Entendemos que as questões ambientais devem ser conduzidas de
modo ágil, por meio de decisões e ações adaptadas às realidades
locais, respeitando-se as diversidades geográficas, econômicas,
culturais e sociais. Assim, é de fundamental importância inserir a
esfera municipal no processo de gestão do meio ambiente. O projeto
em tela é bastante oportuno, pois pretende justamente estabelecer
mecanismos de apoio e incentivo estatais para que os municípios
implantem o controle de empreendimentos que possam afetar o meio
ambiente.
Mas, a gestão ambiental, além do controle formal de

empreendimentos potencialmente poluidores, abrange outros
aspectos como saneamento básico, planejamento do uso dos
recursos naturais, proteção de ecossistemas, monitoramento da
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qualidade ambiental, ciência e tecnologia, recuperação de áreas
degradadas, educacão ambiental, etc.

As condições técnicas, administrativas e econômicas dos municípios
mineiros são tão desfavoráveis, que a maioria, mesmo com forte apoio
do Estado, dificilmente conseguirá implantar e executar serviços de
licenciamento e fiscalização ambiental de acordo com a legislação.
Entretanto, quando se pensa em "gestão ambiental", todos têm
condições de desenvolver políticas e ações ligadas ao tema.

Por essas razões, propomos três emendas ao Substitutivo n° 1, as
quais têm por objetivo reorientar a atuação do Estado de forma que
ele passe a apoiar a política municipal de gestão ambiental.

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

5/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n
o
s 1

a 3, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se à ementa a seguinte redação:
"Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à política

municipal de gestão ambiental.".
EMENDA N°2

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e suas entidades
vinculadas, dará suporte técnico, financeiro e operacional para a
implantação e execução da política municipal de gestão ambiental.".

EMENDA N°3
Acrescente-se o seguinte art. 2 0 , renumerando-se os demais:
"Art. 2 0 - Para os efeitos desta lei, por política municipal de gestão

ambiental entende-se:
- o estabelecimento de legislação ambiental municipal;

II - a criação e estruturação de órgãos municipais ambientais;
III - a implantação e execução de serviços municipais de controle de

empreendimentos ou atividades potencialmente poluidores ou
degradadores do meio ambiente;

IV - o planejamento, a implantação e a execução de atividades, de
projetos e de obras que visem à preservação, à recuperação e à
melhoria do meio ambiente.".
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Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar, relator - Miguel Martini -

Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 49/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa

a instituir a Região Metropolitana do Vale do Rio Grande e dispõe
sobre sua organização e funções.

Foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

A seguir, foi a matéria distribuída à Comissão de Assuntos
Municipais, que perdeu o prazo regimental para emissão de seu
parecer. Por requerimento do Deputado Bilac Pinto, foi enviada à
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou
pela sua aprovação com as Emendas n

o
s 1 a 5, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição visa a instituir a Região Metropolitana do Rio Grande,

integrada pelos Municípios de Uberaba, Veríssimo, Conceição das
Alagoas, Agua Comprida, Deita, Conquista, Sacramento e Nova
Ponte. Dispõe ainda sobre a Assembléia Metropolitana, o Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Rio Grande - FUNDO-
RIOGRANDE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano e o Colar Metropolitano.
Tal projeto guarda grande semelhança com o Projeto de Lei

Complementar n° 45/2001, que tramita nesta Casa e recebeu
emendas semelhantes na Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, com vistas a aprimorá-lo tecnicamente. As correções
dizem respeito à criação de uma sub-conta do Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano, criado por meio da Lei Complementar
n° 49, de 23/12/1997, determinando o Ç 20 do seu art. 1° que "para
cada região metropolitana que vier a ser instituída será criada sub-
conta especifica do Fundo, nos termos da lei".

Trata ainda da maior integração e colaboração entre Estado e
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municípios, considerando que o processo de implantação das
regiões metropolitanas deve acontecer de forma suave e
reconhecendo a imprescindível presença do Estado, direta e
indiretamente.

Entendemos, juntamente com as entidades e pessoas que se têm
debruçado sobre esta séria questão, ser imprescindível a presença do
Estado e da União, direta ou indiretamente, na gestão metropolitana,
pois esta envolve inúmeras frentes afetas a diferentes esferas de
poder, como a questão ambiental, a disposição do lixo, o manejo dos
recursos hídricos, os transportes, a segurança pública, o saneamento,
entre outras, que demandam grande infra-estrutura técnica para o seu
adequado desempenho.
Atualmente, 40% da população do País vive em áreas

metropolitanas, e ocorre o fenômeno da metropolitanização em várias
cidades de nosso Estado, como Pouso Alegre, Ipatinga e Juiz de
Fora. Portanto, essa é uma agenda nacional. O critério fundamental é
o comprometimento metropolitano, ou seja, o que acontece numa
cidade impacta as demais. Devemos, portanto, fazer amplas
discussões do modelo fracassado para que um novo surja.

Há que se repensar totalmente o modelo legal vigente, que
praticamente retirou a União e o Estado da questão metropolitana. Por
isso, permanece a questão: qual a base de financiamento das regiões
metropolitanas? Sabemos que o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano não existe na prática e que não há um plano para as
regiões de planejamento. O modelo de Belo Horizonte não funcionou.
Sem amplo debate e reformas, essa questão fundamental dos dias
atuais será letra morta.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 49/2001, no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 a 5,

apresentadas pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°682/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em pauta cria
a Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Posteriormente, foi encaminhado o projeto à Comissão de
Administração Pública, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 100, II, c/c O art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 682/99 cria a Ouvidoria da Fazenda Pública do

Estado, como órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização, na
tramitação e no encaminhamento de sugestões, denúncias, propostas
e atividades relativas a questões de natureza tributária.

Esse órgão será dirigido por um Ouvidor indicado pelo Conselho de
Contribuintes do Estado, em lista tríplice, e nomeado pelo Governador
do Estado para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
cuja remuneração será equivalente à de Secretário Adjunto de Estado.

O projeto de lei em causa cria, portanto, órgão na estrutura
organizacional do Poder Executivo, bem como o cargo comissionado
de Ouvidor, para o seu funcionamento.

O art. 66, III, da Constituição do Estado, dispõe que a iniciativa de lei
que verse sobre criação de cargo e órgão no âmbito daquele Poder
cabe privativamente ao Governador. Constata-se, portanto, que o
projeto apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal.

Em 27/3/2000, esta Comissão decidiu baixar o projeto em diligência
à Secretaria de Estado da Fazenda, para que esta se manifestasse
sobre o mérito da matéria bem como sobre a viabilidade de sua
implementação.

Por meio do Oficio SEGOV/N°56/2001, o Poder Executivo
encaminhou parecer manifestando-se contrariamente à aprovação da
matéria, sob a alegação de inconstitucionalidade decorrente de vício
de iniciativa.

Em face de tal posicionamento do Poder que detém a competência
privativa para iniciar o processo, entendemos que não há sentido em
se invocar o § 2° do art. 70 da Constituição do Estado, que dispõe que
o vício de iniciativa é corrigido com a sanção do projeto pelo
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Governador do Estado.

Vale mencionar também que a Lei de Responsabilidade Fiscal
estabelece que a criação de despesa depende de prévia dotação
orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, bem como da apresentação de estimativa do impacto
financeiro-orçamentário para o triênio e da compensação dos efeitos
financeiros sobre as metas fiscais, com o aumento permanente de
receita ou com a redução permanente de despesa.

Cabe mencionar ainda que o Código de Defesa do Contribuinte - Lei
n° 13.515, de 7/4/2000 - prevê a solução para grande parte das
legitimas preocupações que justificaram o projeto de lei em estudo.

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

682/99.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.941/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
epígrafe institui o Programa de Desenvolvimento de Areas Integradas
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição
com as Emendas nos 1 e 2 que apresentou.

Encaminhado o projeto à Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, esta deixou de manifestar sua opinião em decorrência
de ter-se exaurido o prazo para tanto.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, em virtude de aprovação de
requerimento, conforme o inciso Vil do art. 232, c/c o art. 140 do
Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O projeto institui o Programa de Desenvolvimento de Áreas

Integradas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba, com o objetivo de
promover o desenvolvimento harmônico da região, através da
ampliação e da melhoria da infra-estrutura, da dinamização das
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atividades produtivas e do desenvolvimento regional, com
ampliação das oportunidades de emprego e incremento de renda.

A proposição em pauta estatui que o Programa será coordenado
pelo Conselho Diretor e que seus respectivas projetos serão
supervisionados pela Secretaria do Planejamento. Ademais, a
proposição atribui competências à Unidade Técnica do Programa.

O projeto visa ao desenvolvimento da região, que tem como
importante pressuposto o seu desenvolvimento econômico, o qual
tem, por sua vez, como peça fundamental o aumento da produção.
Este, por seu turno, é a pedra angular para a transformação da
sociedade. Gera riqueza, renda, empregos, salários, lucro, dividendos,
tributos. Contribui para reduzir as mazelas sociais, a marginalidade, a
criminalidade, a fome, a miséria, a mortalidade e a doença.

A proposição em tela apresenta elementos essenciais para
impulsionar o desenvolvimento econômico, quais sejam: a
implantação de infra-estrutura, o aperfeiçoamento e a expansão dos
serviços de crédito rural e assistência técnica, a introdução de
tecnologias, a organização da comercialização, entre outros.

Ademais, o projeto contempla a função planejamento, que é
essencial para o desenvolvimento de uma região. E fundamental
sabermos onde estamos, para onde desejamos ir e como chegar lá.

Assim, entendemos, em uma análise qualitativa, que a proposição
propiciará significativos benefícios, capazes de suplantar amplamente
as despesas decorrentes da sua implementação.

Finalmente, cumpre-nos constatar que essas despesas serão
oportunamente quantificadas e incluídas na Lei Orçamentária. As
ações serão implementadas à proporção que houver receitas para
financiá-las.

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

1.941/2002, no 1° turno, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.071/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em pauta cria
a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.
- Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação com a Emenda
n° 1 ao Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por fim criar a Ouvidoria da Saúde

do Estado de Minas Gerais, na condição de órgão auxiliar ao Poder
Executivo na fiscalização dos serviços de saúde.

Após examinar a matéria e entender que seria necessário a sua
adequação aos ditames constitucionais, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou-lhe o Substitutivo n° 1. Tal como se encontra no
projeto original e no Substitutivo n° 1, poder-se-ia aproveitar a
máquina administrativa do Estado para implantar as medidas
contempladas na proposição, fato que não ensejaria grandes
despesas para os cofres públicos. Por outro lado, o Substitutivo n° 1
estabelece em seu art. 70 que será consignada à Ouvidoria da Saúde
dotação orçamentária própria, para fazer face aos gastos originados
com a implantação e atuação do órgão, o que atende aos comandos
legais pertinentes.

São inquestionáveis os benefícios que uma ouvidoria pode trazer à
sociedade, identificando eventuais problemas na prestação de
serviços públicos, apresentando propostas e soluções para a sua
otimização, razão pela qual a proposição deve prosperar nestaCasa.

Todavia, estamos opinando pela rejeição da Emenda n° 1, que
apresenta vício de inconstitucionalidade.

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

2.071/2002 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 1.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
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Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.142/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto em tela dispõe
sobre a informação e a orientação relativas à legislação, ao sistema e
aos procedimentos do transplante de órgãos aos pacientes e seus
familiares.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 9/5/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar os aspectos jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, 1, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame determina que os hospitais, casas de saúde,

clínicas e similares, particulares e públicos, informem e orientem os
pacientes e seus familiares sobre a legislação, o sistema e os
procedimentos de transplante de órgãos.

A Constituição Federal, no inciso XII do art. 24, estabelece a
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorre ntemente sobre proteção e defesa da saúde. No que tange à
deflagração do processo legislativo, não vislumbramos óbice à
tramitação da matéria em epígrafe, uma vez que o projeto não cuida
de tema relacionado nas hipóteses estabelecidas no art. 66 da Carta
Política mineira ou em outro dispositivo da Constituição do Estado.

Outrossim, o § 40 do art. 199 da Carta Magna determina que lei
disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos ou substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a
transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização. Conjugando o art. 24, XII, com o art. 199, § 40,
ambos da Constituição da República, foi editada a norma geral da
União sobre a matéria: a Lei Federal n° 9.434, de 4/2/97 que dispõe
sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para
fins de transplante ou tratamento e dá outras providências, alterada
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pela Lei Federal n° 10.211, de 23/3/2001.

O Estado de Minas Gerais, em 3/8/93, editou a Lei n° 11.553, que
dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da
realização de transplantes. A referida lei, no seu art. 2 0 , introduziu a
idéia de realização de campanhas periódicas tanto de esclarecimento
sobre a necessidade de doação quanto de incentivo à realização de
congressos, debates e mesas-redondas que discutam o tema.
Todavia não há nenhuma referência expressa à necessidade de
divulgação, para os pacientes e seus familiares, de informações e
orientações a respeito da legislação, do sistema e dos procedimentos
de transplante de órgãos. Embora a lei estadual citada tenha sofrido
alterações nos seus arts. 2 0 e 30 , respectivamente, pelas Leis nos
12.075 e 12.306, ambas de 1996, a Lei n° 12.075, de 1996, teve sua
eficácia suspensa em razão da superveniência da Lei Federal n°
10.211, de 23/3/2001, que, ao dar nova redação para o art. 4 0 da
norma geral da União, suprimiu a obrigatoriedade de ser gravada a
expressão "não-doador de órgãos e tecidos" na Carteira de
Identificação Civil e na Carteira Nacional de Habilitação do provável
doador. A nova redação dada ao art. 4 0 da Lei n° 9.434, de 1997,
determinou que "a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de
pessoas falecidas, para transplantes ou outra finalidade terapêutica,
dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade,
obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau
inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas
presentes à verificação da morte".

Buscando atender ao principio da consolidação das normas e à
melhor técnica legislativa, entendemos oportuna e conveniente a
inserção do tema objeto da proposição em análise sob a forma de
alteração da Lei n° 11.553, de 1994.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.142/2002 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o art. 2 0 da Lei n 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe

sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de
transplantes, e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os § 1° e 20 do art. 2° da Lei n° 11.553, de 3 de agosto de

1994 1 passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do seguinte § 30:

"Art. 20 - ...............
§ 1° - Os hospitais, as casas de saúde, as clínicas e similares,

particulares e públicos, ficam obrigados a informar e a orientar os
pacientes e seus familiares sobre a legislação existente e os
procedimentos necessários para a disposição gratuita de tecidos,
órgãos e partes do corpo humano, em vida ou "post mortem", para fins
de transplante ou de tratamento.

§ 2° - As informações e as orientações de que trata o parágrafo
anterior serão impressas em cartazes a serem fixados em local de
fácil acesso e destinados à leitura do público em geral.

§ 30 - Os hospitais, as casas de saúde, as clínicas e similares,
particulares e públicos, que descumprirem o disposto nos § 1° e 20
deste artigo sujeitam-se às seguintes penalidades:

- advertência, na primeira ocorrência;
li - multa, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na segunda

ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes.".
Art. 20 - Ficam revogados os incisos VIII e IX do art. 2 0 da Lei n°

11.553, de 3 de agosto de 1994.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.343/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa a Mensagem n° 323/2002, contendo o Projeto de Lei n°
2.34312002, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Careaçu os imóveis que especifica.
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/8/2002, foi a matéria

encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para deliberação.

Compete a este órgão colegiado proceder ao seu exame preliminar,
conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida proposta no projeto de lei sob comento trata de autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Careaçu quatro imóveis onde
funcionam as Escolas Municipais Alfredo Gonçalves Teixeira e
Honório Laurindo Barroso, que o próprio município construiu e vem
conservando e mantendo há mais de 40 anos.

A autorização legislativa para a celebração de contrato de doação
com bens públicos é exigida pelo art. 18 da Carta Política mineira,
como controle exercido "a priori' por este parlamento sobre os atos do
Poder Executivo, e é um dos limites impostos à discricionariedade
administrativa para alienar ou onerar tais bens.

Também a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/1993, que estabelece
normas gerais regulando os procedimentos licitatórios e a celebração
de contratos no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios, exige, para a transferência de titularidade de bem
imóvel público, a autorização legislativa, além de compatibilização da
avença com o interesse coletivo.

Devemos ressaltar ainda que a autorização desta Casa para a
realização de tais contratos possui valia apenas quando se tratar de
bem que possa ser desafetado do patrimônio público. Em caso
contrário, o bem não pode ser alienado.

O dispositivo legal que regulamenta a alienação de imóveis exige
ainda a avaliação prévia e a licitação na modalidade de concorrência,
dispensada esta nos casos de doação.

Esta Comissão entende não restar dúvidas de que a transferência
de domínio dos imóveis ao patrimônio do município atende ao
interesse público. O ente local poderá despender seus recursos
orçamentários para a manutenção e conservação das unidades
escolares ali existentes, oferecendo, em conseqüência, melhores
serviços à população.

Embora os bens não estejam desafetados de destinação pública,
ainda assim não vislumbramos óbice para conferir a autorização legal,
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pois estão a serviço do próprio município. O contrato de doação
pretendido no projeto de lei em comento é forma de compatibilizar o
serviço prestado por aquele ente com as exigências legais referentes
às chamadas despesas de custeio inseridas na sua lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.343/2002 na
forma original.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião

Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.344/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição do Estado, fez remeter a esta
Casa a Mensagem n° 324/2002, com o Projeto de Lei n° 2.34412002,
que visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Santa Maria de Itabira.

Publicada em 29/8/2002, vem a matéria a esta Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar dos seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em comento de obter a autorização legislativa

para que o Estado possa transferir a titularidade de bem imóvel de sua
propriedade ao patrimônio do Município de Santa Maria de Itabira.

No terreno a ser doado, uma área urbana de 368m 2, há um posto de
saúde administrado pela municipalidade, e, segundo as razões
inscritas na mensagem do Governador, o contrato a ser celebrado
visa a regularizar uma situação que atende à municipalização dos
serviços de saúde, diretriz que tem por fim descentralizá-los.

A autorização legislativa para que o Poder Executivo possa celebrar
contrato dessa natureza é regra emanada da Constituição do Estado
(art. 18), da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93 (art. 17) e da Lei n°
9.444, de 25/11/87 (art. 16), normas protetoras do interesse público -
interesse da coletividade como um todo - que vêm atender ao
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princípio da indisponibilidade dos bens estatais, por não se
encontrarem à livre disposição de quem quer que seja, por serem
inapropriáveis e não se acharem entregues à livre disposição da
vontade do administrador.

Assim, o administrador na gestão do interesse público deve
submeter-se ao princípio da legalidade, sujeitando-se, em sua
atividade funcional, aos mandamentos da lei, pois o sistema legal é o
fundamento de toda ação administrativa.

Voltando às normas já citadas, verificamos que elas exigem para a
celebração de contrato de doação, mesmo com outra esfera de
governo, a autorização legislativa prévia, estando esta condicionada
não apenas às vontades das partes, mas principalmente à verificação
de atender o negócio ao interesse público.

Satisfeito o interesse público, que é destinar o bem ao atendimento
da saúde da população, transferi-lo ao município é garantia de que o
ente poderá destinar recursos de seu orçamento para conservá-lo,
preservá-lo e, conseqüentemente, oferecer os melhores serviços.

Atendendo, portanto, o projeto de lei em causa às normas em vigor,
não vislumbramos óbice a sua tramitação na Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.344/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.345/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por meio da Mensagem n° 325/2002, o Projeto de Lei n°
2.345/2002, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Lima Duarte o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 29/8/2002, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para deliberação.
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Compete, agora, a este órgão colegiado proferir seu exame

preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal da
proposição, seguindo os ditames do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a iniciativa em tela de obter a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa realizar a transferência
de titularidade de bem imóvel público para o ente municipal
mencionado no relatório, em atendimento às normas do Direito
Constitucional e do Direito Administrativo que versam sobre a matéria.

O bem a ser titularizado pelo município é constituído de terreno com
área de 2.000m2 e benfeitorias, destinado ao funcionamento de escola
pertencente à rede local. Claro está que a transferência de domínio a
que aludimos atende ao interesse público, regra essa emanada da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, principal instrumento de disciplina dos
contratos da natureza do que está sendo analisado, estabelecidos na
esfera administrativa. E nele que se expressam os comandos de
maior relevância para que o administrador possa gerir a coisa pública
de maneira eficiente. Assim, em razão do princípio fundamental da
indisponibilidade do interesse público, o administrador está obrigado a
buscar sempre o negócio jurídico mais vantajoso para seus
administrados.

Nem todas as regras contidas na citada norma podem ser
consideradas vinculantes para outras esferas da Federação, por
envolverem questão intrinsecamente ligadas à sua autonomia. Daí,
porque citamos também a Lei n° 9.444, de 25/12/87, que repete em
seu texto as normas editadas pela União, na Seção VI, que dispõe
sobre a alienação de bens.

Atendendo, portanto, o projeto de lei que ora comentamos à
legislação em vigor, não vislumbramos óbice para sua tramitação na
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.345/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião
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Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.346/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o Projeto de Lei n.°
2.346/2002 altera a Lei n.° 14.361, de 23/7/2002.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 29/8/2002, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III. "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo alterar a carga horária

de 16 cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de
recrutamento amplo, de seis para oito horas diárias. Esses cargos
foram criados pela Lei n.° 14.361 de 19/7/2002, cuja proposição foi de
iniciativa do Governador do Estado, divididos igualmente para compor
a estrutura das duas Diretorias Regionais de Saúde instituídas nos
Municípios de Pará de Minas e de Pirapora.

A fixação do expediente de trabalho é matéria pertinente ao regime
jurídico dos servidores, de iniciativa privativa do Governador do
Estado, conforme determina o art. 66, inciso III, alínea "c", da
Constituição do Estado. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis,
Lei n.° 869, de 5/7/52, em seu art. 92, autoriza o Governo a
estabelecer, em decreto, o expediente normal das repartições
públicas, determinando o número de horas de trabalho para os
diversos cargos e funções.

Em conseqüência, a ampliação da jornada de trabalho dos cargos
de AS-SUS Coordenador pode ser estabelecida por decreto, sendo
desnecessária a elaboração legislativa. Entretanto, caso se opte por
tratar da matéria em projeto de lei, com a finalidade de ampliar a
discussão sobre o assunto e conferir-lhe maior legitimidade, a
iniciativa deve ser do Chefe do Poder Executivo, que possui
competência constitucional privativa para iniciar o processo legislativo
nesse caso.

Ressalte-se que a alteração de carga horária implica aumento de
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despesa com pessoal e, segundo o § 1 0 do art. 169 da Constituição
da República, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrente e se houver autorização
específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 21, determina
ser nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com
pessoal e não atenda às exigências estabelecidas em seus arts. 16 e
17 e no § 1° do art. 169 da Constituição da República. Assim, ato
nesse sentido deve ser instruído com a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes, além de ser necessário demonstrar a origem
dos recursos para seu custeio.

No mesmo sentido, o art. 161, inciso II, da Constituição do Estado
veda a assunção de obrigação que exceda os créditos orçamentários
e adicionais.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n.°
2346/2002.

Sala das Comissões. 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator

Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.353/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°
2.353/2002 visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Lima Duarte.

Publicada a matéria em 5/9/2002, no "Diário do Legislativo", foi
remetida a esta Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete
proceder ao seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, seguindo os ditames regimentais
consubstanciados no art. 102, III, "a".

Fundamentação
O objeto da proposição em comento é um terreno urbano com área
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de 2.389m2 e benfeitorias, situado no Município de Lima Duarte,
que foi transferido ao Estado por contrato de doação, para que ali
fosse construída uma unidade de ensino da rede estadual.

Tendo sido a referida unidade escolar transferida para a gestão do
município, pelo processo de descentralização do ensino, o Estado
pretende agora formalizar a transferência de domínio do imóvel para
que o município, sendo seu proprietário, possa consignar recursos
orçamentários destinados a reformar e conservar as benfeitorias nele
existentes, de modo a atender da melhor forma possível à população.

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização do
contrato de doação com bem imóvel público, estando prevista no art.
18 da Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93 e na Lei n° 9.444, de 25/11/87.

Impõe-se aqui, para o entendimento dessa exigência legal, uma
análise da natureza jurídica da autorização legislativa.

Como sabemos, a independência dos Poderes do Estado não é
absoluta, pois a própria Carta Magna estabelece um sistema de freios
e contrapesos, definindo várias formas de controle de um Poder por
outro. A autorização emanada do Legislativo é uma das formas de
controle político exercida previamente sobre os atos do Executivo e
constitui uma exceção ao princípio da separação dos Poderes. Dessa
forma, sua previsão deve partir da Constituição, que é o instrumento
próprio para tratar da organização dos Poderes do Estado; daí o
motivo por que a Constituição mineira consagra a referida autorização
para alienação de bem público.

Voltando aos dispositivos legais enumerados, encontramos a
condicionar o controle deste parlamento o atendimento ao interesse
público, devidamente justificado.

Entendemos claramente que o administrador público, estando mais
próximo de seus administrados, se mostra mais bem preparado para
tomar as decisões e fazer as escolhas mais adequadas no caso
concreto. Entretanto, seus atos estarão sempre subordinados ao
interesse público, sua razão ideológica de ser, e isso é que deve ser
avaliado por esta Casa para conferir a autorização legal.

No caso em questão, não restam dúvidas de que o contrato a ser
celebrado atende ao interesse público; daí, não encontrarmos óbice à
tramitação da matéria na Casa.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.353/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende. Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.385/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.385/2002, do Deputado Chico Rafael, altera a
redação do inciso 11 do art. 10 da Lei n° 13.437, de 30/12/99.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19/9/2002, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A Lei n° 13.437, de 30/12/99, dispõe, basicamente, sobre o

Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro
Geraes.

Assegura-se às empresas abrangidas pela lei tratamento
administrativo, tributário, credilício e de desenvolvimento empresarial
diferenciado e simplificado. E objetivo central do Micro Geraes o
estímulo à produção de bens e à geração de emprego, enfim, o
incentivo ao desenvolvimento econômico. Outro dado importante é
que esse programa do Governo mineiro se dirige às pequenas
empresas e às microempresas, sabidamente, as que mais empregam
no Pais.

O art. 10 da lei estabelece o tipo de empresa que fica excluída do
regime tributário-administrativo aqui comentado. Segundo o inciso II
do referido artigo - alvo do projeto em tela - não se pode beneficiar do
Micro Geraes a empresa que tenha sido desmembrada ou que resulte
do desmembramento de outra empresa ou da transmutação de
qualquer de seus estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se
qualquer desses fatos tiver ocorrido até 31/12/96.

Na proposta agora em discussão, tenciona-se ampliar em mais
quatro anos o prazo acima mencionado. Desse modo, a empresa que
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tenha sido desmembrada ou que resulte do desmembramento de
outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empresa autônoma terá direito aos benefícios
do Micro Geraes, desde que algum desses fatos tenha ocorrido até
31/12/2000. Aumenta-se o universo de beneficiários do regime de
incentivo ao desenvolvimento econômico desenhado na Lei n° 13.437,
de 1999.

Embora o mérito da proposição envolva análise técnica bastante
específica, o que certamente ocorrerá no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, pode-se antever,
especialmente no que diz respeito ao art. 14 da Lei Complementar n°
101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, ao menos sua
compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LIDO - do ano
em curso. A atual LIDO preocupou-se com o aprimoramento e a
simplificação do sistema tributário-administrativo aplicável às
pequenas empresas e às microempresas, como se depreende do
inciso VII do art. 33, além de prever, no §2 0 do art. 34, ajuda financeira
do BDMG às atividades por elas desenvolvidas.

Ademais, observa-se que o projeto em exame está em sintonia com
os mais elevados propósitos da Constituição da República. Basta ver
que o inciso IX do art. 170 estabelece, como princípio da ordem
econômica, tratamento que favoreça as empresas de pequeno porte
constituídas segundo as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.

Quanto aos aspectos formais, não se pode divisar vicio algum de
iniciativa, tampouco ausência de competência do Estado para
disciplinar a matéria. Com relação às exigências constitucionais do
processo legislativo, a proposição atende integralmente à ordem
jurídica em vigor.

Finalmente, resta completar pequena omissão do projeto, com vistas
a gerar maior segurança e certeza na sua aplicação. Trata-se de fixar
as cláusulas de vigência e revogação, razão pela qual apresentamos
as Emendas n

o
s 1 e 2.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.385/2002 com as seguintes
Emendas n os 1 e 2.
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EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier o seguinte art. 20:
"Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.".

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte art. 30:
"Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Ermano Batista - Márcio Kangussu - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.386/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n° 2.386/2002
visa a alterar a Lei n° 14.360, de 17/7/2002.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/9/2002, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete-nos o exame preliminar da proposição quanto a seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo incluir no rol de

beneficiados pelo programa MicroGeraes as empresas dedicadas à
fabricação de sorvetes, bolos, todas geladas, coberturas, caramelos,
"marshmallow" e produtos assemelhados.

Essas empresas relacionadas no projeto estão, atualmente,
submetidas ao regime de substituição tributária, conforme previsão
expressa no art. 22, § 8°, "1", c/c O item 56 da tabela "E", da Lei n°
6.763, de 26/12/75, regulamentada no art. 299 do Anexo IX do
Decreto n° 38.104, de 28/6/96 - Regulamento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS.
Em razão dessa regra, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo
devido deixa de ser da empresa que provoca o fato gerador, passando
para o adquirente ou destinatário da mercadoria ou, ainda, para o seu
alienante ou remetente, no caso de operações subseqüentes
tributáveis.
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Com a medida proposta, os fabricantes de sorvetes e

assemelhados terão a faculdade de optar pela modalidade de
pagamento simplificada prevista no MicroGeraes, nos termos do
capítulo VI da Lei n° 13.437, de 30112/99.

A matéria está inserida na competência legislativa do Estado
membro, nos termos do art. 24, 1, da Constituição da República, que,
em seu art. 155, II, confere expressamente aos Estados e ao Distrito
Federal a competência para instituir o ICMS.
Trata-se de matéria a ser definida em lei em sentido estrito,

consoante o art. 61, III, da Constituição Estadual. A iniciativa
parlamentar, nesse caso, é igualmente inquestionável, uma vez que a
ela não se pode opor nenhuma das hipóteses de iniciativa privativa
conferida pelo art. 66 da Carta mineira a outros Poderes. Ademais, a
proposta não implica geração de despesa.

A proposição está em consonância com o previsto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - Lei n° 14.371, de 26/7/2002 -, que, no art.
33. VII, indica o aprimoramento do tratamento tributário simplificado
aplicável à microempresa como objetivo a que deve almejar o
legislador em matéria tributário-administrativa.

Restringindo-se a modificar o regime de recolhimento incidente
sobre as pequenas empresas e as microempresas que operam no
ramo de sorvetes e similares, o projeto não esbarra em nenhuma das
vedações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000 -, não criando incentivo ou
benefício que acarrete renúncia de receita. Pelo contrário, a
arrecadação fiscal não será alterada pela modificação do regime de
recolhimento do tributo.

No que se refere à técnica legislativa, a redação do projeto não está
conforme à Lei Complementar n° 95, de 26/2/98, que trata da
disciplina de elaboração das leis, e tampouco ao previsto no
Regimento Interno desta Assembléia, que, no art. 173, 1, dispõe que a
observância da técnica legislativa é um dos requisitos para o trâmite
de qualquer proposição. E necessária, portanto, a apresentação de
substitutivo com a finalidade de sanar esse problema.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.386/2002 na
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forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivo à Lei n° 13.437, de 30/12/99, que dispõe

sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - MicroGeraes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o art. 14 da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999,

acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 14 - .................................................
Parágrafo único - Exclui-se da hipótese prevista no inciso 1 a pessoa

jurídica ou firma individual regularmente constituída e inscrita no
cadastro de contribuintes do ICMS que promova operações relativas à
fabricação de sorvete, picolé, bolo, torta gelada, cobertura, caramelo,
"marshmallow" e produtos assemelhados, sob Código de Atividade
Econômica - CAE 26.9.1.001 - e seus acessórios e componentes,
definidos no regulamento, desde que seja optante do programa de
que trata esta lei e tenha receita bruta anual igual ou inferior à definida
nos incisos 1 e II do art. 2 0 desta lei.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.394/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel
que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 10/10/2002, foi a matéria
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para deliberação.

Cabe agora a esta Comissão proceder ao exame preliminar da
matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estatui o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A medida consubstanciada no projeto de lei sob comento visa a

editar norma específica, tal como exige a legislação em vigor, para
que o Poder Executivo possa celebrar contrato civil de doação
envolvendo bem imóvel público com o Município de ltaúna.

Trata de pedido de autorização para transferir ao patrimônio do ente
municipal uma praça de esportes com área de 13.000m 2 e todas as
suas benfeitorias, por ser a sua administração e conservação mais
convenientemente realizada pelo município.

A autorização legislativa é exigida pelo art. 18 da Carta mineira e
pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição Federal, instituí normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

No âmbito do Estado, devemos trazer à colação o art. 16 da Lei n°
9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos das
administrações centralizada e autárquica e dá outras providências.

Todos esses dispositivos impuseram formalidades rigorosas para a
alienação e exigem, por isso mesmo, autorização legislativa
específica, ou seja, expedição de lei para o caso concreto, além do
contrato atender primeiramente ao interesse público. Isso porque,
apesar da alienação de bens públicos se operar através dos institutos
de direito privado, a sua sujeição a eles nunca é integral. No caso em
questão, não restam dúvidas que a transferência de titularidade será
mais benéfica aos munícipes, pois o poder local, estando mais
próximo de seus administrados, tem melhores condições de avaliar o
que atende aos seus anseios e emprega, de forma mais eficiente, os
recursos para sua manutenção. Ademais, poderá haver uma
participação mais ativa da sociedade civil no processo de gestão da
praça a que estamos aludindo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.394/2002
na forma original.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Ermano Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.395/2002

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da Carta
Política mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Casa a
Mensagem n° 333/2002, contendo o Projeto de Lei n° 2.395/2002, que
visa autorizar o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica.

Publicada no Diário do Legislativo", de 10/10/2002, foi a matéria
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para deliberação.

Compete agora a este órgão colegiado examinar preliminarmente o
projeto quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto em comento de obter a autorização legislativa para

que o Poder Executivo possa alienar 53 imóveis de sua propriedade,
havendo 30 desses ingressado no patrimônio público como originários
de crédito fazendário. Vinte e um foram havidos pelo Estado por meio
de contrato de doação, um de compra e venda e outro de
desapropriação.

As razões alegadas pelo Chefe do Executivo para alienar esses
bens, na forma de compra e venda, permuta ou dação em pagamento,
decorrem do fato de não se acharem afetados ao serviço público e
serem de manutenção onerosa e antieconômica para o Estado.

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização do
contrato de alienação de bem imóvel público, estando prevista no art.
18 da Constituição do Estado. Sendo uma das formas de controle
político que este Poder exerce previamente sobre os atos do
Executivo, constitui uma exceção ao princípio da separação de
Poderes. Por se tratar da organização dos Poderes do Estado, sua
previsão deve partir da Constituição, que é o instrumento próprio e
que consagra a referida autorização para alienação de bens públicos.

As modalidades da transferência de titularidade pretendida no
projeto de lei em tela, por se tratar de contratos, são regidas pela Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitação e contratos da
administração pública e dá outras providências. São regras gerais
emanadas da União, que detém a competência privativa para legislar
sobre o assunto, conforme estabelece o art. 22, XXVII, da
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Constituição da República.

Sobre o projeto de que estamos tratando, portanto, devemos
inicialmente trazer à colação o art. 19 da citada lei, que torna
facultativa a outorga da autorização legislativa nos casos dos imóveis
havidos por meio de créditos fazendários. O dispositivo condiciona a
alienação apenas à avaliação dos bens, à comprovação da
necessidade ou utilidade da alienação e à adoção de procedimentos
licitatórios, sob a modalidade de concorrência ou leilão.

Com respeito à comprovação da necessidade da alienação dos 30
imóveis provenientes de créditos fazendários, lembremos que eles já
deveriam ter sido liquidados. A União teria de receber a importância
dos créditos em dinheiro, e não em imóveis. Tendo-os recebido,
passou a ser proprietária de algo cuja natureza não é compatível com
o fim perseguido pelo Estado, e sua manutenção é antieconômica.

O eminente jurista Marçal Justen Filho defende a idéia de que 'a
manutenção do bem no patrimônio público, nesses casos, deve ser
enfocada como exceção. A alienação não deve ocorrer quando o bem
prestar-se ao desenvolvimento das atividades da entidade. Se não se
prestar, deverá ser promovida, obrigatoriamente, a alienação".

Com respeito, ainda, a esses imóveis, verificamos que o projeto de
lei, em seu art. 20, nomeia o Secretário de Recursos Humanos a
autoridade do Executivo que deverá proceder à alienação,
prescrevendo em seus incisos o que já está devidamente normatizado
no art. 19 da Lei Federal n° 8.666, de 25/6/1 993. Devido a isso, o
artigo merece reparos.

Com relação aos imóveis havidos pelo Estado por meio de contrato
de doação de municípios ou de particular, devemos atentar para o
disposto no art. 17 da já citada lei, que normatiza os contratos no
âmbito da administração. Ali está estabelecido que a celebração de
contrato de doação, de venda ou permuta, além de ser precedida da
autorização do Legislativo, deve atender ao interesse público, e este
deve estar devidamente justificado. Olhando as razões expostas na
mensagem do Governador, verificamos que a manutenção desses
bens no patrimônio público é medida antieconômica. A administração
deve pautar suas ações seguindo os princípios de eficiência, eficácia
e economicidade, dentre outros. "In casu", aliená-los significa seguir
os princípios que conformam a atuação do administrador.
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Como se trata de alienação, exige ainda o citado dispositivo que

seja realizada a licitação, na modalidade de concorrência, para cada
contrato a ser celebrado, e os bens deverão ser avaliados
previamente a qualquer negócio jurídico realizado.

Devemos fazer alguns reparos, portanto, no projeto, para atender à
boa técnica legislativa, expurgando de sua redação termos e
comandos desnecessários, que já estão insertos na legislação citada.

Devemos, ainda, fazer referência ao bem que foi havido pelo Estado
por meio do instituto de desapropriação e que deverá ser oferecido ao
expropriado se a ele não foi dada a destinação prevista no decreto
expropriatório. Não há impedimento jurídico de que o bem lhe seja
devolvido.

Após verificados os pressupostos legais da medida contida na
matéria em apreciação por este colegiado, só nos resta concluir que
não há óbice a sua tramitação na Casa, sendo apenas necessária a
correção das imperfeições que apresenta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.395/2002 na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os imóveis

constantes no anexo desta lei.
§ 1° - Os imóveis adquiridos mediante procedimento judicial ou

dação em pagamento serão alienados por ato do Secretário de Estado
de Recursos Humanos e Administração.

§ 20 - Nos contratos de permuta não haverá torna por parte do Poder
Executivo.

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a retrocessão
de imóvel expropriado constante no anexo desta lei.

Art. 30 - O Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração designará comissão que deverá realizar a avaliação
prévia dos imóveis a serem alienados.

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



L)
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Márcio Kangussu - Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.429/2001

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em exame
institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/3/2001, a proposição foi
analisada pelas comissões competentes e aprovada no 1° turno, no
Plenário, com as Emendas de n os 1 a 3. A seguir, no 2 0 turno, foi o
projeto de lei distribuído a esta Comissão, para emissão de parecer de
mérito e para redação do vencido no 1° turno.

Fundamentação
A criação de sistema de comunicação e cadastro que torne mais ágil

e eficaz a busca de pessoas desaparecidas é medida de inegável
interesse público. A lei proposta virá se somar a outras iniciativas no
mesmo campo, tais como a Lei n° 13.341, de 28/10199, que cria a
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida na Secretaria de
Estado da Segurança Pública, e a Lei n° 13.764, de 30/11/2000, que
obriga a que se inicie imediatamente a busca de pessoa desaparecida
menor de 16 anos ou portadora de deficiência física, mental ou
sensorial.

No âmbito da ação executiva, a Delegacia Especializada em
Localização de Pessoa Desaparecida tem conseguido resultados
auspiciosos na atribuição para a qual foi criada. Não obstante, o
crescimento da criminalidade e as crescentes dificuldades econômico-
sociais por que passam os mineiros têm provocado expressivo
incremento do número de pessoas desaparecidas no Estado de Minas
Gerais. O sistema proposto, acreditamos, será um instrumento
importante para atenuar essa situação no âmbito do Estado.

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

1.429/2001, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite, relator - Elbe Brandão -

rÀ



251
Edson Rezende.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.429/2001

Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de

Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, destinado a dar
agilidade e eficácia na busca de pessoas que tenham desaparecido
no território do Estado.

Parágrafo único - Somente será inscrita no Sistema a pessoa cujo
desaparecimento tenha sido registrado perante autoridade policial
competente.

Art. 20 - O Sistema de que trata o art. 1°, observada a competência
do Conselho Estadual de Informática do Estado de Minas Gerais -
CIEMG -, será de responsabilidade da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, a que caberá inserir e retirar dados e estabelecer
meios de divulgação das informações constantes no cadastro.

Parágrafo único - O Sistema será atualizado imediata e
simultaneamente à baixa do registro na unidade policial, com o
objetivo de retirar do cadastro os registros das pessoas desaparecidas
que tenham sido encontradas.

Art. 30 - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar
espaços nas suas repartições, em locais de maior circulação de
pessoas, para a afixação de cartazes ou similares, contendo
identificação, fotografia e demais dados das pessoas desaparecidas.

Art. 40 - O Poder Executivo estimulará, mediante o estabelecimento
de convênios e instrumentos similares, a divulgação, em veículos de
transporte coletivo que trafeguem pelo Estado, dos dados das
pessoas desaparecidas.

Art. 50 - A mídia estatal do Estado veiculará dados das pessoas
desaparecidas, destinando espaço, nos veículos de comunicação
impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica, para a divulgação dos
dados das pessoas desaparecidas.

Art. 60 - Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados,
deverão, obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade, comunicar
à Secretaria de Estado da Segurança Pública dados identificadores
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das pessoas desacompanhadas que neles derem entrada em
estado inconsciente, de perturbação mental ou impossibilitadas de se
comunicar, por qualquer motivo.

Parágrafo único - A comunicação deverá ser feita no prazo de doze
horas contadas do momento da entrada do paciente no
estabelecimento.

Art. 70 - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar
para tratamento ou assistência doentes mentais, indigentes ou
crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional
deverá comunicar o fato, com urgência, à Secretaria de Estado da
Segurança Pública, fornecendo os dados identificadores da pessoa.

Art. 80 - As entidades assistenciais, públicas ou privadas, que
recebam e abriguem doentes mentais, indigentes ou crianças e
adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverão
enviar periodicamente à Secretaria de Estado da Segurança Pública
relatório dos dados identificadores das pessoas que tenham dado
entrada nestes estabelecimentos.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo
de noventa dias contados a partir da data da sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.98712002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em tela
visa autorizar o Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do
Estado ao patrimônio do Município de Capetinga.

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta
Comissão apreciar novamente a matéria no 20 turno, conforme dispõe
o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Nos termos do art. 189, § 1°, do mencionado instrumento
disciplinador, cabe-nos elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
O imóvel em questão é constituído de terreno com área de 2.000m2

localizado na Rua São Vicente, esquina com a Rua Dois, no Município
de Capetinga, matriculado sob o n° 17.647, a fls. 220 do livro 3-0, no
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do
Paraíso. Doado pela Prefeitura local ao Executivo mineiro, com a
finalidade de abrigar um Ginásio Estadual, conta com uma edificação
com cinco salas de aula e duas instalações sanitárias, com área
construída de 750,60m 2, onde funciona atualmente a Escola Municipal
Jardim Encantado.

Pretende agora a Prefeitura Municipal a reversão do imóvel a fim de
implantar ali um núcleo do Programa Esporte Solidário, dirigido aos
alunos da mencionada escola, destinação com a qual está de acordo
o Secretário de Estado de Governo e Assuntos Municipais, já que o
Estado ainda não deu, e não se mostra interessado em dar, uso ao
imóvel, como ficou patente na resposta do Secretário de Estado da
Educação à consulta formulada por esta Casa.

A propósito, reafirmamos o parecer exarado por este órgão
colegiado, quando da apreciação da matéria no 1° turno, o qual
concluiu não haver repercussão financeira para o erário público devido
à aprovação da futura lei. Cabe-nos ressaltar que a alienação em tela,
embora implique redução do ativo permanente do Tesouro, também
resultará em redução de gastos por ele despendidos, visto que se
transferirá ao município donatário a responsabilidade de manutenção
do imóvel.

Não encontramos, dessa forma, óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à doação pretendida.

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

1.987/2002, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Carlos Andrada - Ailton Vilela.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.987/2002

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capetinga o
imóvel que especifica.

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

Capetinga o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m 2 (dois
mil metros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na Rua São
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Vicente, nesse município, matriculado sob o n° de ordem 17.647, a
Is. 220 do livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Sebastião do Paraíso.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim
Encantado.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justificou a doação.

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 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 2000, que dispõe sobre a administração, a
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do
Estado e dá outras providências.

Aprovada em 1° turno com as Emendas n os 1 a 3, a proposição
retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

A redação do vencido, anexa, é parte do parecer.
Fundamentação

As águas subterrâneas de Minas Gerais constituem um valioso
patrimônio sob domínio do Estado, ao qual compete as ações de
fiscalização e de gestão desse bem natural. Portanto, a Lei n° 13.771,
de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a
conservação das águas subterrâneas, é um instrumento
extremamente valioso, porquanto introduziu diversos mecanismos
facilitadores das ações do poder público, tanto na estruturação do
aparelho institucional quanto no estabelecimento de mecanismos de
outorga para esses recursos hídricos.

Entretanto, a lei padece de algumas impropriedades, como a de
atribuir ao Conselho Estadual de Recurso Hídricos, órgão deliberativo
e normativo, mas sem função executiva, a tarefa de fiscalizar o
cumprimento do disposto na legislação e de tornar imperativa a
adoção dos mesmos critérios para a aplicação de penalidades
constantes na Lei n° 13.199, de 1999, que trata da política estadual de
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recursos hídricos.

Assim, é pertinente a proposição do Deputado Fábio Avelar, que
também é o autor do projeto que deu origem à Lei n° 13.771, com
vistas a sanar as deficiências que foram detectadas no dia-a-dia de
sua aplicação. Além disso, o projeto de lei em comento foi enriquecido
com a contribuição dada pelas duas emendas apresentadas pelo
Deputado Anderson Adauto no primeiro turno e já incorporadas ao
vencido.

A primeira objetiva impedir a captação e exploração de águas
subterrâneas nas imediações ou no interior das áreas das estâncias
hidrominerais do Estado, para fins de salinização ou dessalinização e
posterior envasamento para comercialização. Essa medida é
profilática, na medida em que inibe o uso indevido, nos rótulos dessas
infusões, do nome de estâncias hoje consagradas pela excelência de
suas águas minerais. A segunda dota o IGAM de um poderoso
instrumento para controle prévio das perfurações de poços tubulares,
hoje realizadas sem notificação ao Estado, sob cujo domínio estão
postas as águas subterrâneas.

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

2.029/2002 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
José Milton, Presidente - Miguel Martini, relator - Maria José

Haueisen - Fábio Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.029/2002

Altera a Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 22 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 - Ao 10AM compete fiscalizar o cumprimento das

disposições previstas nesta lei, seu regulamento e normas
decorrentes.".

Art. 20 - O art. 25, "caput", da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 25 - As infrações previstas no art. 24 desta lei classificam-se

em leves, graves e gravíssimas, na forma a ser estabelecida no
regulamento.".

Art. 30 - Ficam revogados os incisos 1 a III do art. 25 da Lei n°
13.771, de 11 de dezembro de 2000.

Art. 4°-O Poder Executivo regulamentará a Lei n° 13.771, de 11 de
dezembro de 2000, no prazo de sessenta dias a contar da data de
publicação desta lei.

Art. 50 - O art. 20 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000,
passa a vigorar acrescido dos seguintes % 40 , 50 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
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.

§ 6° - 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.".

Art. 60 - O art. 19 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000,
passa a vigorar acrescido dos seguintes § 40 e 50:

"Art. 19- .................................................
§ 4° - O empreendedor comunicará ao 10AM, com antecedência

mínima de trinta dias do seu início, a execução de obras destinadas à
pesquisa ou ao aproveitamento de águas subterrâneas.

§ 50 - O IGAM disporá do prazo de quinze dias, contados da data de
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recebimento da comunicação a que se refere o § 4°, para denegar
autorização à obra, caso haja risco para o aqüífero ou para captações
vizinhas.".

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 5/11/2002, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Vicente Raimundo Borges, ocorrido em Caldas, em 4/11/2002. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 407a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/1112002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
2.446/2002 - Requerimento da CPI do Sistema Prisional -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Maria OUvia - Comunicação Não Recebida: Comunicação da
Deputada Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Fábio Avelar e Carlos Pimenta -
2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.267 - Votação de
Requerimentos: Requerimento da CPI do Sistema Prisional;
aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - 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 - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - João Paulo - José Braga - José Henrique -
José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
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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 Dalmo Ribeiro Silva, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,

informando, em atendimento do Ofício n° 1 .503/2002/SGM, referente
ao Projeto de Lei n° 2.279/2002, que o assunto foi encaminhado à
Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n°2.279/2002.)

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes, encaminhando cópia do Convênio n° 94/2002, celebrado
entre essa Secretaria, a COPASA-MG e o DER-MG. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos
Municipais, encaminhando cópias de documentos referentes aos
Projetos de Lei n os 1.878/2001, 2.021, 2.175, 2.279 e 2.335/2002. (-
Anexe-se aos Projetos de Lei n os 1.878/2001, 2.021, 2.175, 2.279 e
2.335/2002.)

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando cópia do "Informe
Financeiro" do mês de setembro de 2002.

Do Sr. Isauro Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, encaminhando a Representação n° 59, aprovada no Plenário
dessa Casa. (- A Comissão de Turismo.)

&- li
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Da Sra. Marília Fonseca Maltez Vieira Barbi, Presidente da

Câmara Municipal de Bom Jesus do Amparo, solicitando a aprovação
do Projeto de Lei no 50/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
50/2002.)

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral do Ministério
Público do Estado, encaminhando ofício da Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor.

Do Sr. Herminio Dutra, Presidente da Associação Nacional de
Procuradores de Assembléias Legislativas - ANPAL -, encaminhando
a Resolução n° 1/2002, aprovada pela Associação em 24/5/2002, em
Cuiabá.

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, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°2.446/2002

Declara de utilidade pública a Divisão de Assistência, Recuperação
e Educação lnterdenominacional - DAREI -, com sede no Município de
Manhuaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Divisão de Assistência,

Recuperação e Educação lnterdenominacional - DAREI -, com sede
no Município de Manhuaçu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
Maria Olívia
Justificação: A DAREI, fundada em 7/4/85, é uma sociedade civil

sem fins lucrativos. Ela foi criada para ajudar na libertação e
reeducação de pessoas viciadas em tóxicos, psicotrópicos ou álcool e
para dar assistência ao menor vítima de violência física ou sexual,
bem como para dar apoio à família da criança e do jovem em situação
de risco.
A DAREI presta hoje um grande serviço à comunidade de

Manhuaçu, que vê nos lares um grande aumento da desagregação
familiar.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

- E também encaminhado à Mesa requerimento da CPI do Sistema
Prisional.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Maria Olívia.
Comunicação Não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇAO

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Vicente
Raimundo Borges, ocorrido em 4/11/2002, em Caldas. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,

Deputada presente, tratarei de dois assuntos relevantes. São duas
situações que vivenciamos na Casa, sendo preciso que o Plenário
desta Casa seja alertado. Um diz respeito ao funcionamento da
Comissão de Administração Pública, da qual faço parte, ou, em outras
palavras, do não-funcionamento da Comissão de Administração
Pública. O outro diz respeito à divisão da CEMIG, projeto polêmico
que tramita na Casa, mas que, infelizmente, parece existirem forças
interessadas em que essa divisão aconteça. Gostaria, em primeiro
lugar, de lamentar o que tem acontecido na Comissão de
Administração Pública. Desde que as eleições terminaram no seu 1°
turno, já não conseguimos reunir a Comissão, não porque os
Deputados não queiram freqüentar as reuniões, mas sim por não
existir pauta. Assim, os projetos importantes que deveriam ser
examinados não o são, simplesmente porque o Presidente não coloca
na pauta nenhum projeto polêmico. Hoje, por exemplo, teremos - ou
teríamos - reunião às 14h30min, mas só há na pauta requerimento.

Está havendo agora manifestação dos Defensores Públicos,
solicitando que a Comissão de Administração Pública analise o projeto
que cria o seu plano de carreira. Estivemos, outro dia, com o Sind-
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UTE, também fazendo manifestação e exigindo que a Comissão de
Administração Pública coloque na pauta e aprecie o plano de carreira
da educação. Não sei por que o Presidente dessa Comissão resolveu
que nada entra na pauta, e nós, Deputados, nada podemos fazer,
embora tentemos que o quórum se estabeleça.

O Deputado Sargento Rodrigues, membro da Comissão, está aqui e
certamente sabe que a reunião das 141h30min será em vão, pois
nenhum dos projetos foi ali posto. Estamos sofrendo pressões justas
dos professores, que querem seu plano de carreira, e dos Defensores
Públicos. Todos pressionam para que o projeto seja apreciado e
possa vir a Plenário. Nada podemos fazer, já que o Presidente não
pediu para sair do cargo e nega-se a colocar qualquer projeto em
pauta. A Comissão não tem o que fazer, está paralisada, embora
projetos importantes existam. O Presidente fechou a Comissão. Só
faltou levar a chave do Plenário onde a Comissão se reúne.

Já fiz um apelo ao Presidente da Comissão, Deputado Eduardo
Brandão, para que se sensibilizasse em relação a isso e deixasse que
os projetos fossem debatidos e, formalizasse a pauta. Mas o apelo
que fiz não foi atendido, embora eu acreditasse que o seria. Vários
Deputados também já fizeram esse apelo. Conversamos com o
Presidente da Casa para que sensibilizasse o Deputado, a fim de que
a Comissão caminhasse normalmente, mas isso não ocorreu.
Portanto, venho à tribuna expor essa situação ao conjunto dos
Deputados e deixar pública nossa manifestação para que essa
Comissão passe a funcionar. Não é possível que a vontade de um
Deputado paralise o conjunto dos nossos trabalhos na Assembléia
Legislativa e projetos significativos de segmentos tão importantes.
Trata-se de uma comissão que analisa exatamente o mérito da
administração pública, e muitos dependem daquilo que ali é discutido.

Para se ter uma idéia, o plano de carreira da educação é esperado
há muito tempo e já devia ter sido votado. Ele, por ser um projeto de
lei complementar, só vai perder prazo no dia 19. Então, teremos de
esperar o término desse prazo para que possamos apresentar
requerimento aqui na Casa, a fim de que não seja apreciado na
Comissão e vá para outra comissão. E já há o compromisso do
próprio Governador, que remeteu o projeto, com a sua aprovação.
Não há empecilho, porque não existe a tabela de piso salarial para o
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novo Governador eleito, Deputado Aécio Neves.
Não sei o porquê e com quais objetivos esse projeto está trancado

na gaveta e não entra na Comissão de Administração Pública, como
já devia ter entrado. Já é vontade da grande maioria, eu diria, da
totalidade dos Deputados, que isso ocorra; tanto é assim, que o
projeto foi aprovado, por unanimidade, no 1° turno. Voltou à Comissão
de Administração Pública para que houvesse urgência em ser
apreciado.

Hoje os Deputados assistiram, na frente da Assembléia, a uma
manifestação dos Defensores Públicos, solicitando que o projeto que
dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira dos
Defensores Públicos, o qual se encontra nesta Casa, também de
autoria do Governador do Estado, possa ser colocado em pauta no
Plenário. Mas, para que isso aconteça, ele precisa ser aprovado na
Comissão de Administração Pública. Por sorte, esse projeto já perdeu
prazo. Apresentei hoje um requerimento solicitando que o projeto dos
Defensores Públicos seja retirado da Comissão de Administração
Pública e incluído em ordem do dia para votação. Pelo menos esse
conseguiremos votar em Plenário sem que o Presidente da Comissão
consiga impedir sua votação.

Fica aqui, mais uma vez, um apelo para que esses dois projetos e
outros que provavelmente têm importância sejam incluídos na pauta
da Comissão. Pensei em apresentar um requerimento para que
maioria dos membros ou todos os membros da Comissão solicitassem
a inclusão na pauta. Podemos aprovar esse requerimento, mas a
inclusão na pauta, segundo o Regimento Interno, depende da vontade
do Presidente. Só ele pode incluir na pauta. Estamos amarrados à
vontade de um único Deputado, que, infelizmente, não quer colocar na
pauta dois projetos tão importantes, que envolvem milhares de
famílias, milhares de pessoas pelo interior do Estado e da Capital.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar
o nobre companheiro, Deputado Rogério Correia, e ressaltar a lucidez
do seu pronunciamento nesta tarde, em que reafirma o nosso
compromisso, assim como fizemos em todo o mandato, com os
companheiros servidores da educação.

E bom aproveitarmos este momento, Deputado Rogério Correia, já
que as galerias não estão ocupadas pelos servidores, para fazermos

ÍÁ
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um pronunciamento sincero, transparente, a fim de que as pessoas
que costumam fazer mau juízo, dizendo que estamos discutindo
apenas para a platéia, saibam que, como membro efetivo da
Comissão de Administração Pública, nossa preocupação com a
educação é uma constante.

Estamos aqui presentes e gostaríamos de estar fazendo a abertura
da comissão para votar e receber as várias demandas e emendas que
deveriam ser acolhidas em 2 0 turno. Há solicitações de várias partes
do Estado, vindas do Sind-UTE, que devemos acolher em 2 0 turno.
Infelizmente, não nos cabe colocar o projeto na pauta. Essa é uma
competência do Presidente dessa Casa. Queremos cumprimentá-lo e
reafirmar a V. Exa. o nosso compromisso de estar aqui todas as
quartas-feiras, na Comissão de Administração Pública, para votar as
matérias da pauta. O projeto do qual trata V. Exa. é de extrema
importância para os servidores públicos e para a educação do Estado.
Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Quero cumprimentá-lo
pelo brilhantismo da sua intervenção, principalmente com relação ao
projeto da Defensoria Pública. Quando esse projeto chegou à
Comissão de Constituição de Justiça, como Presidente, avoquei a
mim a relatoria do projeto. Promovemos uma audiência pública com a
classe dos Defensores Públicos e propusemos emenda que foi
aprovada na comissão e em 1° turno no Plenário da Casa, dando
"status" de secretaria à Defensoria Pública do Estado.

Fico feliz em saber que V. Exa. faz parte dos Deputados que
realmente querem uma solução prática para essa questão da
Defensoria Pública. Essa lei vai ajudar aquele pobre cidadão mineiro
que está nos confins do Estado e não tem ninguém para defender os
seus direitos. Esse projeto da Defensoria Pública é do mais alto
interesse social e precisa ser aprovado.

Quero fazer coro com V. Exa. e dizer que tenho participado desse
projeto desde o começo, como Presidente da comissão, membro,
relator do projeto e autor da emenda que deu "status" de secretaria à
Defensoria Pública de Minas Gerais. Parabenizo V. Exa., que poderá
contar com o nosso voto, assim como, tenho certeza, com os votos da
maioria da Casa em favor dos defensores públicos. Muito obrigado.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Parabenizo V. Exa.
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pelo brilhante pronunciamento, porque sua preocupação é nossa
também, particularmente na Comissão de Administração Pública, em
que pese ao respeito a seu ilustre Presidente e aos demais membros.
Não podemos perder mais tempo. Os membros desta Casa, que
retornaram do processo eleitoral, estão prontos para apreciar, discutir
• votar as emendas, particularmente as relativas à área da educação
• também ao Projeto de Lei n° 150, dos Defensores Públicos.

Na semana passada, a Casa teve o prazer de receber a visita do Or.
Leopoldo, que nos manifestou sua preocupação. Embora a Comissão
do Trabalho, da qual sou Presidente, não seja o palco adequado para
discutir essa situação, marcamos reunião extraordinária para hoje, às
141h30min, para verificar como poderemos avançar o mais rápido
possível.

Sabemos o grande papel que a Defensoria Pública tem exercido no
Estado. Esse projeto já foi aprovado em 1° turno, no primeiro
semestre. Naquela ocasião, firmamos o compromisso de votá-lo em 20
turno, ainda no mesmo semestre. V. Exa. tem razão. Como
manifestaram os Deputados Geraldo Rezende e Sargento Rodrigues,
temos que votar esse projeto o mais breve possível-

Há também, para ser votado, o projeto da área da educação que é
esperado por milhares de educadores. E há ainda o projeto dos
servidores do IMA, aprovado no 1° turno. Estamos aguardando a
votação em 20 turno. V. Exa. está de parabéns. Estaremos juntos para
votar em 2 0 turno todos esses projetos. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Fico devendo, por falta de tempo, abordar um outro
assunto que gostaria de ressaltar, relativo ao problema da divisão da
CEMIG. Concluo apenas fazendo, mais uma vez, um apelo ao
Presidente da nossa comissão, Deputado Eduardo Brandão, para que
se sensibilize com toda essa argumentação. Ver aprovado o plano de
carreira não é apenas um desejo dos professores e trabalhadores da
educação, mas também dos Defensores Públicos e da grande maioria
dos Deputados que querem ver esse projeto aqui no Plenário para ser
apreciado.

Aos Defensores Públicos queria deixar pelo menos uma palavra,
para sua tranqüilidade. Tendo em vista que o prazo já se extinguiu na
comissão, apresentei o requerimento hoje, e, na quinta-feira, o projeto
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entra em Plenário. Provavelmente, na semana que vem, o
Presidente já poderá colocá-lo em , votação, sem apreciação da

EComissão de Administração Pública.  lamentável que uma comissão
pare de funcionar pela simples vontade do seu Presidente, que não se
sensibiliza com nosso argumento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, visitantes,
gostaríamos de dar continuação a nosso pronunciamento de ontem;
nesta oportunidade cumprimentando o companheiro Geraldo Rezende
por sua intervenção. Felizmente, nossas vozes ecoaram por Minas
Gerais e uma pessoa de coragem, preocupada com a segurança
pública deste Estado, toma decisões sérias, coerentes e necessárias.
E bom lembrar, companheiro Deputado Geraldo Rezende, que o
constituinte de 1988 foi muito sábio quando, no art. 144 da
Constituição Federal, estabeleceu que segurança pública é dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas, durante todos esses
anos, apesar de conhecer o texto da Carta Magna, muitos tinham uma
visão míope desse artigo, entendendo que segurança era apenas uma
questão da Polícia Civil e da Polícia Militar, quando, na verdade, é
algo muito mais complexo do que imaginamos, sem querer discutir
aqui as causas, as questões sociais, mas tratando dos efeitos que
estamos presenciando. Medidas concretas precisam ser tomadas.
Portanto, quando o constituinte escreve no texto da Carta Magna que
segurança pública é dever do Estado, este Estado é todo o poder
público constituído - Judiciário, Ministério Público, Secretaria da
Justiça e Direitos Humanos e Defensoria Pública, que está batendo às
portas do Legislativo, com justa razão, e à qual oferecemos nosso
total apoio. A Dra. Luziene Medeiros Barbosa, Juíza da Vara de
Execuções Penais de Ribeirão das Neves, tomou uma decisão
importante, colocando "ordem na casa", como diz o ditado popular,
mais precisamente na Penitenciária José Maria Alckmin. A Juíza teve
uma atitude corajosa. Espero que o Ministério Público tenha
igualmente participado dessas decisões, porque segurança pública é
também obrigação do Ministério Público.

Temos discutido o assunto, inclusive na Proposta de Emenda à
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Constituição n° 87, de minha autoria e de outros companheiros,
que cria a Secretaria de Estado de Defesa Social. Na referida
proposta de emenda à Constituição, criamos a Câmara de Gestão,
onde os responsáveis, Chefes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder
Judiciário, terão a obrigatoriedade de se reunir quinzenalmente para
tratar dos principais assuntos relativos à segurança pública do Estado.
O Constituinte de 1988 foi feliz ao dizer que segurança pública é dever
do Estado. E importante lembrarmos a atuação da Juíza, Dra.
Luziene, pois é dessa forma que devemos tomar as medidas
necessárias. Infelizmente, por parte do Executivo, não tivemos
acolhida para tomar decisões sérias e imediatas.

Quando servia no Batalhão ROTAM, tive a oportunidade, por várias
vezes, obedecendo à determinação do Comando da Policia Militar, de
comparecer nas Penitenciárias Nelson Hungria e José Maria Alckmin,
numa grande operação, para fazer a revista dos presos. Naquela
época, não havia esses problemas de rebelião porque, sem aviso
prévio, a Polícia Militar deslocava-se, num trabalho realizado de forma
harmônica com a Secretaria de Justiça, de madrugada, para as
penitenciárias da região metropolitana, fazendo buscas: a chamada
operação pente-fino. Mas essas buscas foram proibidas, ocasionando
essas situações calamitosas.

Cumprimentamos a Juíza por sua coragem e determinação,
cumprindo seu papel, preocupando-se, enquanto parte do Judiciário,
com a segurança pública do Estado. Parabenizamos a Juíza por sua
iniciativa, já que a matéria não precisava passar por uma decisão
judicial, mas tão-somente administrativa, de competência do Poder
Executivo.

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, cumprimento-o pelo brilhantismo de seu pronunciamento
na defesa de um ideal que sempre o acompanhou nesta Casa.

Ontem à tarde, quando do nosso pronunciamento, cometi uma
injustiça, não incluindo, no rol dos culpados, esta Casa Legislativa.
Falei do Governo, da Justiça, dos administradores de sistemas
penitenciários, das Secretarias de Justiça e de Segurança Pública,
não mencionando esta Assembléia, que também é responsável pela
situação.
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Cumprimento essa brilhante Juíza, Dra. Luziene Medeiros

Barbosa, que proibiu a entrada de qualquer tipo de quinquilharia nas
penitenciárias. Sugiro à Juíza que proíba as queimas de colchões ou
destelhamento dos presídios nas rebeliões, através de uma portaria
que diga que preso que fizer rebelião e queimar colchão dormirá sem
ele pois o Sistema Penitenciário não permitirá que seus parentes
tragam mais colchões nem que o Estado os reponha. Basta fazer isso
para que essa situação termine. Caso chova na Penitenciária e ela se
encontre destelhada, paciência, porque o Estado não tem dinheiro
para gastar.

Cada preso custa R$1.250,00 para o Estado, que ainda vai gastar
dinheiro com destruição de bens públicos? Está errado. E preciso uma
portaria dizendo que se o preso queimou o colchão vai dormir no
chão, se destelhou a penitenciária vai tomar chuva.

Quero parabenizar V. Exa. pela sua magnífica visão sobre a
segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a intervenção do
companheiro Geraldo Rezende e reafirmo as palavras que disse
ontem desta tribuna no aspecto da disciplina. O que V. Exa. sugere
nada mais é que a implantação de uma disciplina rigorosa. Preso tem
seus direitos, e existem mecanismos para a sua ressocialização. A
direção do presídio tem que facilitar o estudo e o trabalho do preso,
mas não podemos admitir que todos entrem no presídio quando bem
entenderem, sem sofrer uma busca minuciosa. Penitenciária, presídio
ou delegacia que tem carceragem tem que ter rigor na fiscalização, e
o preso que está cumprindo pena tem que ter disciplina, caso
contrário terá que ser punido. Se o preso estava em regime semi-
aberto, poderá voltar para a cela. O que não podemos permitir é que
mais rebeliões como essa aconteçam. Enquanto estávamos aqui
falando sobre a Penitenciária José Maria Alckmin, tivemos a triste
notícia da fuga de seis presos na Penitenciária Francisco Floriano de
Paula, a chamada Penitenciária de Paca, localizada a 40km de
Governador Valadares. Não podemos admitir esse tipo de coisa.
Temos que reestudar a questão da direção das penitenciárias. Se
fosse o Governador do Estado, teria demitido imediatamente a direção
da Penitenciária José Maria , Alckmin, por ter permitido que a situação
chegasse àquele ponto. E preciso estabelecer regras claras. A
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Secretária Angela Pace tem feito tudo para humanizar o sistema
carcerário, mas não podemos pensar apenas na humanização do
sistema carcerário do Estado e esquecer do objetivo maior, que é dar
segurança à população lesada por aquele preso que cumpre a sua
penitência. Como disse o jornalista Acir Antão ontem, penitenciária é
para quem vai pagar penitência. A pessoa tem que cumprir as
obrigações impostas pela justiça numa condenação que percorreu
todos os trâmites legais. Do jeito que está não pode continuar.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Nobre Deputado, parabéns
pela votação expressiva de V. Exa. no Estado.

A Secretária de Justiça, Dra. Ângela Pace, está convocada para vir
à CRI do Sistema Prisional na terça-feira, para explicar as mentiras
que contou há quatro meses, quando disse que Minas Gerais tinha o
melhor sistema de segurança e era copiado por outros Estados. No
Paraná, apenas 20% dos presos voltam à criminalidade.

Minas está com 78% de presos que voltam à criminalidade. Como o
senhor disse, há uma direção, dentro das penitenciárias, com acesso,
inclusive, a telefones fixos. Parabéns pelo discurso. V. Exa. entende
muito da matéria.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Alberto
Bej a n i.

Quero ainda ressaltar, Deputado Geraldo Rezende, que tínhamos
presos agindo como líderes de pavilhão, embora não seja possível um
cidadão cumprindo pena liderar pavilhão dentro de penitenciária.
Quem deve liderar são os monitores de segurança, os Agentes
Penitenciários e a direção. Preso não tem que ser líder de nada.

Na Penitenciária Nelson Hungria, chamada de segurança máxima,
há um cidadão cuja prisão, durante os meus trabalhos na PM, tive a
oportunidade de efetuar: o Rogerão. E o grande líder da penitenciária
e continua comandando o tráfico na favela Cabana do Pai Tomás. De
forma alguma podemos permitir que isso aconteça.

Novamente, parabenizo a Juíza Luziene, por suas medidas sérias e
corajosas, demonstrando que o Poder Judiciário da Comarca de
Ribeirão das Neves está preocupado com a segurança pública. Quero
também fazer coro com o Deputado Geraldo Rezende quanto à
colocação de que esta Casa tem sido omissa em alguns aspectos.
Temos insistido com o Presidente Antônio Júlio, para que se instale a
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Comissão permanente de Segurança Pública, já que precisamos
de um fórum permanente para que o Poder Legislativo possa dar sua
contribuição para a segurança do cidadão, não apenas legislando e
fiscalizando o Executivo, mas também discutindo diuturnamente as
questões de segurança pública do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

senhores que nos honram com sua presença nas galerias,
telespectadores da TV Assembléia, companheiros da COPASA, venho
à tribuna tratar de um assunto da maior relevância para Minas Gerais,
as cidades da região metropolitana e, principalmente, Belo Horizonte:
o contrato de concessão em negociação entre a COPASA, o Governo
do Estado e a Prefeitura Municipal.

Não poderia deixar de cumprimentar o Governador Itamar Franco
por sua iniciativa de cancelar a solenidade que estava programada
para hoje à tarde, às 15h30min, em que se daria a assinatura de um
convênio entre o Governo do Estado, a COPASA e a Prefeitura,
prorrogando o prazo e acertando nova data para daqui a 32 anos.

Estou nesta tribuna cumprimentando o Governador por sua
importante decisão, uma vez que possibilitou ao novo Governo,
através de sua comissão de transição, estudar a questão mais
profundamente. A imprensa divulgou palavras do Governador eleito,
Aécio Neves, solicitando ao Governo maior tempo para que seus
técnicos se aprofundem no assunto.

Particularmente, estranhei a assinatura desse contrato, programado
para o final de um governo, quando já há um Governador eleito.
Assinar um contrato no apagar das luzes de um governo, com uma
cidade do porte e da importância de Belo Horizonte, por mais 30 anos,
é, no mínimo, uma falta de ética. Teriam de escutar o atual Governo e
a sua comissão de transição. Por essa razão, cumprimento o
Governador Itamar Franco por ter tomado a decisão de cancelar e de
adiar a assinatura desse contrato, programado para esta tarde, às
1 5h3omin.

Sou contra várias cláusulas desse contrato. Como funcionário
licenciado da COPASA e como parlamentar, tenho acompanhado, há
mais ou menos quatro anos, o andamento dessa negociação.
Denunciei a esta Casa a maneira fechada com que vinha sendo
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conduzido o processo entre a Prefeitura e a COPASA. Cheguei a
apresentar um requerimento, que foi aprovado, para a realização de
uma audiência pública. Nessa oportunidade, pudemos ouvir os vários
segmentos da sociedade interessados nesse importante contrato.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo
pronunciamento. Nesses últimos quatro anos, a COPASA
proporcionou-nos uma grata surpresa, com seu trabalho sério e
compromissos honrados, como o convênio firmado para a prorrogação
da concessão dessa companhia em Montes Claros. Por esse
convênio, a cidade pôde realizar uma grande obra, estimada em mais
de R$30.000.000,00, que foi a canalização de vários rios e córregos.
Mesmo com certa demora, por questões de fluxo de caixa, a COPASA
honrou os seus compromissos, proporcionando, por meio do Governo
Itamar Franco, a realização dessa grande obra em Montes Claros.

O grande mérito da COPASA em nossa região foi o socorro
prestado aos municípios no combate à seca, com a perfuração de
poços artesianos. A frente da Regional Norte da COPASA está o Or.
Geraldo Davi Alcântara, pessoa altamente capacitada, com prestígio e
amizades, que tem dado demonstração de eficiência muito grande.

Esse fato, ocorrido em Belo Horizonte, demonstra claramente que a
COPASA está propensa ao diálogo. Espero que ele aconteça, para
que essa companhia não perca a área metropolitana de Belo
Horizonte. Cumprimento e agradeço a V. Exa., que é oriundo dos
quadros da COPASA, e à COPASA, em nome dos municípios norte-
mineiros que foram socorridos por essa companhia, principalmente
nos momentos em que precisavam de um caminhão-tanque e de um
poço artesiano.

Essa grande empresa que tem feito um trabalho fantástico no
socorro à nossa gente, aos nossos Prefeitos, aos nossos municípios.
Pelo rande trabalho que tem realizado, sua presença está ajudando
Montes Claros e a grande maioria dos municípios. Espero que, no
Governo Aécio Neves, ela continue trilhando o mesmo caminho, tendo
à frente dos seus quadros pessoas comprometidas com o
desenvolvimento da nossa Minas Gerais, continuando a desempenhar
esse grande papel social, como fez principalmente nos últimos anos.
Parabéns a V. Exa. pelo seu pronunciamento e parabéns à COPASA
pela grande empresa que é.
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O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa., o qual

vem dar contribuição muito grande ao meu pronunciamento.
Apresentarei agora as minhas posições em relação a alguns pontos
aos quais sou contrário nesse contrato que está sendo negociado com
a Prefeitura de Belo Horizonte.

Não me foi feita uma apresentação formal do contrato, mas, por
notícias veiculadas e alguns conhecimentos que temos na empresa,
tivemos a informação de que, ao assinar esse contrato com a
Prefeitura de Belo Horizonte, a COPASA deveria repassar,
mensalmente, à Prefeitura de Belo Horizonte, a quantia aproximada
de R$1.500.000,00 por mês.

Imagine, Deputado Carlos Pimenta, uma cidade como Belo
Horizonte, que tem, praticamente, seu serviço de saneamento
atendido, recebendo dos cofres da COPASA mais ou menos
R$1.500.000,00 por mês, sem contar a participação de 50% da
contrapartida de um empréstimo de quase R$140.000.000,00 que a
Prefeitura está negociando com o Banco Mundial. Então, por que essa
negociação especial com Belo Horizonte? E as demais cidades da
Região Metropolitana de Belo Horizonte? E cidades como Nova Lima,
que fornece mais de 60% da água a Belo Horizonte? E Igarapé,
Contagem e Brumadinho? Todas essas fornecem água a Belo
Horizonte, que não tem 1% de água produzida aqui para distribuir à
sua comunidade. Por isso foi importante a decisão do Governador
Itamar Franco de cancelar a assinatura, para que seja feita, pela
equipe de transição do atual Governo, uma análise mais profunda do
contrato.

Tenho posição tranqüila quanto a essa questão, porque conheço
essa empresa há muitos anos. Tive a honra e o privilégio de ser seu
Diretor por dois mandatos. Sei da sua importância para o Estado
como um todo.

A quantia a ser repassada à Prefeitura de Belo Horizonte,
mensalmente, como disse, gira em torno de R$1.500.000,00. Daria
para beneficiar, mais ou menos, 15 pequenas comunidades, por mês,
no Estado de Minas Gerais. Esse contrato tem de ser analisado. Tive
a oportunidade de levar essa à equipe de transição, por meio do
coordenador do Governador eleito, Dr. Anastasia, e de uma pessoa
que também faz parte da equipe, Dra. Eleni, que tem conhecimento
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profundo sobre as questões pertinentes a empresas públicas.
Então, não poderia deixar de me manifestar. Não que seja contrário à
negociação com a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela é muito
importante para a COPASA, mas o atual Governo tem de ter
conhecimento sobre o que está sendo negociado, porque é um
contrato que terá vigência por 30 anos. Trata-se de um contrato muito
longo para ser assinado no final de uma administração.

Acredito que, se for convidado, tenho condições de dar alguma
contribuição, porque conheço a empresa profundamente, não só no
que diz respeito à Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas
também a todo o Estado. E um dever. Nesse caso, repito: o contrato a
ser celebrado com a Prefeitura de Belo Horizonte não pode ser
negociado sem que sejam ouvidos os demais Prefeitos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, já que são quase 30 Prefeitos que se
valem dos serviços prestados por essa empresa.

Por que só Belo Horizonte terá o privilégio de receber
R$1.500.000,00 por mês, sem contar a participação na contrapartida
do empréstimo que será feito com o Banco Mundial? Esse assunto é
grave e tem de ser debatido. Os demais Prefeitos da região
metropolitana têm de ser ouvidos. Aproveito esta oportunidade para
sugerir à comissão de transição do futuro Governador Aécio Neves,
por intermédio de seu coordenador, Dr. Anastasia, que faça uma
reunião com todos os Prefeitos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Esse assunto não está ligado somente à Capital, porque
todo o sistema metropolitano é interligado. Então, ele não pode ser
tratado de forma isolada. Acredito na sensibilidade da comissão de
transição e tenho certeza de que esta convocará os Prefeitos da
região metropolitana para participar dessa negociação. Temos
cidades tão importantes como Belo Horizonte, a exemplo de Nova
Lima, que é responsável pelo fornecimento de 60% da água da
Capital e de outras cidades da região metropolitana. Podemos citar
Igarapé - que também atende a uma grande parcela da região -, além
de Contagem e Brumadinho. Não precisamos falar sobre a
importância de Contagem dentro do contexto metropolitano.

Mais uma vez, reafirmo a minha posição: defendo, como sempre o
fiz, que a titularidade do serviço de saneamento em regiões
metropolitanas seja de responsabilidade do Governo do Estado, e não



274
das Prefeituras. Se houver uma negociação com todos os Prefeitos
da região metropolitana seremos favoráveis, mas não concordamos
que essa negociação seja feita de forma tão isolada com a Prefeitura
de Belo Horizonte, corno sempre aconteceu.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, o
que V. Exa. apresenta é correto em parte, porque hoje há um grande
déficit da COPASA em relação a Belo Horizonte, que gera 40% da
riqueza do sistema e tem carências enormes de saneamento básico.
A autonomia do município em gerir esse sistema é determinada pela
Constituição. Se o município não renovar ou denunciar o contrato,
poderá comprar a água da COPASA ou de outra cidade da região
metropolitana e gerir o seu sistema. Temos de deixar bem claro que
40% do lucro operacional da COPASA sai de Belo Horizonte, O
acordo feito pelo Governador não tira o espírito solidário do Prefeito, o
companheiro Fernando Pimentel, porque prevê uma aplicação íntima
no saneamento básico da região metropolitana.

Tanto é verdade, que o próprio Governador Itamar Franco e a atual
direção da COPASA concordaram com que a aplicação na região
metropolitana deva ser mínima.

Agora, com relação a Rio Manso ou Mateus Leme, onde há o
reservatório da COPASA, essas cidades já têm uma vantagem,
porque são contempladas com uma parcela do ICMS ecológico, que
pode ser muito pequena e, muitas vezes, não representa o valor gasto
para proteger mananciais, já que têm limitações para construir.
Poderíamos até levantar a discussão de que cidade que tem
manancial, que tem reserva de água para atendimento da população
tenha um percentual maior. Mas, hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte
não recebe nenhum retorno da parte da COPASA.

Mas achávamos que essa questão tivesse sido resolvida. V. Exa. se
lembra muito bem que convivemos, há dois anos, com uma posição
radicalizada do Prefeito anterior, de total autonomia e independência
de Belo Horizonte com relação ao sistema COPASA. Hoje essa
discussão está superada, em nome da tese que V. Exa. sempre
defendeu aqui, que é a preocupação solidária, a qual considero
correta. No entanto, o acordo que seria assinado garantia que uma
parcela ínfima do lucro gerado por Belo Horizonte seria aplicado em
saneamento básico na cidade.
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Agora, o que mais nos causa estranheza em tudo isso é que a

equipe de transição do futuro Governo parece que está governando. O
Governo que vai tomar posse em 1° de janeiro barrou a assinatura
desse acordo. Isso é um fato lamentável, porque se chegou a um
entendimento, chegou-se a uma preocupação em função do modelo
da discussão que foi feita nesta Assembléia, trazido por V. Exa. Mas
vimos que foi superado. Para nós o pior é ver que quem está dando
as cartas não é o atual Governador, que, junto com a direção da
COPASA, concordou com a assinatura do contrato, que garantiria
mais 30 anos para a COPASA continuar explorando o sistema de
água e saneamento em Belo Horizonte. Acho que esse é o fato mais
grave que deve ser abordado.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte do ilustre Deputado
Durval Angelo, mas gostaria de dizer que não penso da mesma
maneira.

Um convênio que vem sendo negociado há mais ou menos cinco
anos é um assunto bastante complexo. Além do mais, entendo a ação
do Governador Itamar Franco como oportuna e importante para que o
novo Governo se posicione perante um contrato que vai durar mais de
30 anos.

Gostaria de reafirmar que essa participação não é tão ínfima quanto
V. Exa. disse: são mais ou menos R$1.500.000,00 por mês. Isso
daria, Deputado Durval Angelo, para levar por mês o saneamento
básico a cerca de 10 ou 15 cidades mineiras que não o têm. Em Belo
Horizonte, essa questão está praticamente resolvida: há 100% de
saneamento e água tratada, e o esgoto será conduzido pela COPASA.
Mas penso que esses atendimentos devem ser feitos por contatos
específicos, e não pelo depósito de R$1.500.000,00 todo mês nos
cofres da Prefeitura, prejudicando, assim, esse trabalho tão importante
da COPASA nas cidades que não têm a condição de Belo Horizonte,
cidades deficitárias que não têm saneamento nem água tratada. Nós,
como Deputados, temos que nos preocupar com todo o Estado de
Minas Gerais, e não apenas com a cidade de Belo Horizonte.

Agradeço o aparte de V. Exa., mas gostaria de deixar clara a nossa
posição. Entendemos ser oportuna essa decisão do Governador
Itamar Franco, de dar ao Governo que vai assumir o Estado a
oportunidade de participar e, pelo menos, conhecer um assunto tão
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delicado e importante, como é a renovação de um contrato por
mais 30 anos. Acho que essa atitude é, no mínimo, um gesto de
delicadeza do atual Governo em relação à equipe do Governo Aécio
Neves.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me os minutos
excedentes.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Deputado Wanderiey Ávila, que

preside a reunião desta tarde, Srs. Deputados, senhoras e senhores,
imprensa mineira. Gostaria de externar uma preocupação muito
grande em relação ao orçamento do Estado para 2003, principalmente
no tocante aos investimentos. Duas áreas me chamaram a atenção:
os investimentos do Estado na segurança pública e na saúde.

Em primeiro lugar, quero falar sobre o orçamento previsto para o
setor de segurança pública. Até o final da semana, gostaria de
apresentar à imprensa, para conhecimento e divulgação, um estudo
que estamos fazendo, em que observamos que os investimentos
previstos para a área de segurança pública são mínimos, direcionados
para a reforma de algumas cadeias públicas e para a construção de
duas ou três cadeias públicas. Não existe absolutamente mais nada
destinado ao nosso Estado, ao futuro Governador, para fazer frente a
esse problema seriíssimo que estamos enfrentando.

Há poucos minutos, tivemos o pronunciamento do Deputado
Sargento Rodrigues - que pertence ao meu partido e é profundo
conhecedor da área de segurança pública -, em que demonstrava
toda a sua preocupação com relação ao sistema prisional e com os
presidiários do Estado de Minas Gerais. Observando esse orçamento,
fazendo essa análise, que não precisa ser profunda, mas pode ser
rápida e superficial, notamos que não existe nenhum recurso
destinado ao Estado para o próximo ano, no tocante a investimentos
no setor de pessoal. Não existe nenhum recurso previsto para a
aquisição de viaturas, armamentos e equipamentos de proteção para
os policiais militares e civis. Isso nos leva a concluir que, se não for
feito um remanejamento desse orçamento, teremos problemas
seriíssimos na área de segurança da nossa população. Estava
previsto - ou, pelo menos, tínhamos esse compromisso - que teríamos
investimentos do Governo do Estado para a implantação do Centro de
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Reeducação dos Menores, uma necessidade premente que
estamos debatendo desta tribuna há muitos anos. Não é mais
possível que o Estado trate o menor infrator, ou aquele com risco de
se tornar infrator, como vem tratando. Sabemos que praticamente
80% dos crimes banais contra nossa população são cometidos por
menores, assim como quase 100% dos roubos e furtos. Sabemos que
esses menores estão pelas ruas de Belo Horizonte e dos grandes
centros, sem nenhuma assistência. O tráfico de drogas e a facilidade
com que elas chegam às mãos dos menores também são uma
preocupação muito grande, e é necessário que haja uma atenção
maior do Governo do Estado nesse sentido, expressa no orçamento,
porque não se combate criminalidade nem insegurança pública, nem
pode ser sanada a falta de ações para proteger os menores dos
grandes centros e da Capital sem recursos; e o orçamento da
Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar não prevê
nenhum recurso para ações que possam combater a criminalidade.

Fico imaginando o que é possível fazer. Esta Casa tem, em suas
mãos, talvez a única oportunidade de tirar dinheiro de quem não
necessita tanto e colocar na segurança pública do nosso Estado.

Caso contrário, assistiremos à impunidade, à falta de assistência e
de compromisso do Governo do Estado para combater a
criminalidade. Necessitamos da construção de centros de educação
de menores, prevista no orçamento deste ano. Há promessa de se
assegurarem recursos ao orçamento de 2003 para a construção de
centros em Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros,
Betim e Pouso Alegre, mas os recursos sumiram.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado. Parabéns
pelo conhecimento. Por falar em menores, no CERESP, em Juiz de
Fora, temos oito crianças, de nove a treze anos, detidas. A
capacidade é para 240 presos, mas existem 548, alguns perigosos,
que deveriam estar sob a guarda da Secretaria de Justiça.

O orçamento para o próximo ano não prevê recursos destinados à
segurança pública. Os policiais militares e civis usam coletes vencidos
há cinco anos. Não resguardam, portanto, o cidadão e o policial. Não
se compram coletes para as polícias; compraram apenas os cabos de
revólveres. Acredite quem quiser. Compraram cabos bonitinhos, de
2002, para o revólver de 1912. Como esse Governo tem a coragem de
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autorizar o comando da PM a comprar cabo de madeira para que o
revólver fique bonitinho? Muitos nem funcionam, a munição é
recarregada, e a população fica desprotegida. Há municípios que não
possuem carros de polícia. O "Fantástico" mostrou que o cidadão tem
de buscar, com carro particular, o policial, para atender à ocorrência.
Quando tem carro, não tem petróleo; quando tem petróleo, não tem
carro. O colete com a validade vencida e a munição não funcionam.
Urge haver remanejamento ou ficaremos entregues à bandidagem
que campeia em Minas Gerais.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço seu pronunciamento, que,
de forma peculiar, retrata a situação do Estado. A segurança pública é
prioridade da população. O povo não agüenta mais tanta incerteza e
insegurança. Não agüenta mais assistir, pelo noticiário, a cenas em
que os Agentes Penitenciários são amarrados em botijões de gás,
nem à conivência existente nas penitenciárias, onde há inúmeros
revólveres, televisores, computadores e uma centena de armas
brancas. Tudo isso leva-nos a questionar, a todo momento, o porquê
de não se investir na segurança da população.

Esta Casa tem a responsabilidade de dar uma resposta. O povo está
preso em casa, enquanto os bandidos estão nas ruas. O narcotráfico
está aí. De vez em quando, pega-se um chefe do narcotráfico em
algum bairro ou favela. Os caras debocham da população, da justiça,
desafiam a polícia, e isso é inconcebível. Queremos segurança. A
segurança hoje, na verdade, é prioridade para todos. O narcotráfico
está presente nas pequenas cidades de Minas Gerais, e todos
sabemos por onde entra a droga em Minas Gerais, a rota da
maconha, da cocaína. Não se pode fazer nada sem recursos, sem
investimentos. Como um soldado pode enfrentar um bandido armado
com um fuzil AR-15 munido apenas de um colete vencido, revólver de
cabo novo carregado com bala que não funciona? A situação é
complicada, é grave. Temos de ter o mínimo de responsabilidade e
destinar o mínimo de recursos para a segurança pública.

Outro setor para o qual também não consegui detectar recursos,
investimento, é o da saúde. A saúde pública de Minas Gerais, no
próximo ano, vai ficar em uma situação deplorável, caótica. Em Belo
Horizonte, o grande hospital de urgência e emergência, João XXIII,
não comporta mais pacientes. Fiz uma visita àquele hospital e
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constatei isso. São 285 leitos totalmente tomados e pelo menos
mais 100 leitos nos corredores. Vêem-se doentes em macas,
baleados, outros, esfaqueados, em cima de colchões, pessoas
sofrendo enfarte, CTI lotado e uma fila de pessoas esperando vagas.
Muitas vezes o médico plantonista transforma-se em Deus, tendo de
escolher quem vai viver ou morrer. Se há uma vaga no CTI e dez
pessoas na fila, ele simplesmente olha e fala: interna aquele. Estamos
fadados a morrer.

O hospital de Venda Nova, o Pronto-Socorro de Belo Horizonte,
depois de seis anos, só funciona com 20% de sua capacidade. E um
hospital que poderia atender também à grande demanda de urgência
e emergência. Falo em Belo Horizonte para chegar aos grandes
centros. Hoje, Sebastião Navarro, no jornal "Hoje em Dia", tomei
conhecimento de que Varginha possui um hospital público com dez
CTIs e está desativando cinco leitos por falta de pagamento. Uma
cidade do Sul de Minas, perto de Poços de Caldas, que V. Exa.
representa e que hoje está comemorando aniversário - cumprimento a
população de Poços de Caldas, na pessoa de V. Exa. -' na qual a
realidade deveria ser diferente do Jequitinhonha, do Noroeste, do
Norte de Minas. Enquanto Varginha possui dez vagas de CTI e
desativa cinco, no Norte de Minas apenas a cidade de Montes Claros
possui CTI. Cidades grandes como Januária, Pirapora, do Deputado
Wanderley Ávila, Salinas, Janaúba, São Francisco, Bocaiúva, todas
com população acima de 50 mil habitantes, não têm uma vaga de CTI.

Fica o meu alerta, e que, no final desta semana, a imprensa cobre-
me esse trabalho. Mostraremos que os recursos destinados à
segurança pública de Minas Gerais causam vergonha a qualquer
parlamentar e a qualquer cidadão. Os recursos do setor de saúde
pública para 2003, em Minas Gerais, não prevêem nenhum centavo
de investimento acima do que foi feito este ano. Isso se torna mais
grave quando observamos ainda, como Restos a Pagar de 2001 e
2003, que o Governo Itamar Franco está com dificuldade de honrar
mais de 400 milhões de convênios assinados para mais de 500
municípios. Você, cidadão, que acompanha esta Assembléia, você,
que mora no interior, tem motivo para ficar preocupado!

E temos a oportunidade de exercitar o nosso direito de legislar,
investindo mais recursos na segurança e saúde públicas de Minas
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Gerais. Se assim não for, o Governador Aécio Neves encontrará o
Estado sem recursos, com esses dois setores em uma situação ainda
mais crítica. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.267, originada do Projeto de Lei n°
1.688/2001, do Deputado Luiz Menezes. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado Irani
Barbosa; pelo PL: efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado
Eduardo Brandão; pelo PTB: efetivo - Deputado Cristiano Canêdo:
suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené
Guedes; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PPB: efetivo -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Pinduca Ferreira.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI do Sistema Prisional,

solicitando a prorrogação do prazo de funcionamento por mais 60
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para reunião extraordinária de amanhã, dia
7, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

rs
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ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SAMARCO

Às dezessete horas do dia vinte e oito de agosto de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo,
Alencar da Silveira Júnior e Irani Barbosa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 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 Secretários de Estado da
Fazenda e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável indicando o Dr. Willer Hudson Pós, Presidente da FEAM e
Diretor-Geral do IGAM para representá-lo nesta reunião. Passa-se à
3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Irani Barbosa , em
que solicita seja encaminhado oficio aos Secretários de Estado da
Fazenda e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao
Gerente Executivo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, ao Chefe do 3 ° Distrito do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - e ao
Procurador-Geral de Justiça, solicitando sejam indicados
representantes daqueles órgãos para acompanhare esta Comissão
em visita à empresa SAMARCO, no próximo dia 4 de setembro; seja
encaminhado ofício ao Presidente da FEAM e Diretor-Geral do IGAM,
Dr. Willer Hudson Pós, solicitando o envio a esta Comissão de toda
documentação relativa ao licenciamento ambiental da Empresa
SAMARCO, inclusive a relativa a outorga para utilização de águas
para o mineroduto, no Município de Mariana; e seja ouvido por esta
Comissão o Sr. Marco Aurélio Flores Carone. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
recolhimento de ICMS da Empresa SAMARCO Mineração S.A. e a
degração ambiental resultante de suas atividades. Registra-se a
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presença dos Srs. Dr. João Alberto Vizzotto, representante do
Secretário de Estado da Fazenda e assessor especial do Secretário
Adjunto daquela Secretaria; Dr. WilIer Hudson Pós, Presidente da
FEAM e Diretor-Geral do IGAM, representante do Secretário de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Encontram-se presentes também os Srs. Everton Andrade
Bruzzegnez, técnico da Divisão de Extração de Minerais Metálicos da
FEAM, e Leonardo Mitre Alvim de Castro, Chefe da Divisão de
Cadastramento do IGAM, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Irani Barbosa,
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 nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
João Paulo, Presidente - Alencar da Silveira Júnior - Antônio

Genaro.
ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de

outubro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e Hely Tarqüinio
(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 Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Aílton
Vilela os Projetos de Lei n os 1.229 e 1.232/2000; 1.528/2001; 1.937 e
1.944/2002; e ao Deputado HeIy Tarqüínio os Projetos de Lei nos
2.010, 2.043 e 1.96612002. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n°5 1.229 e 1.232/2000; 1.528/2001; 1.937 e 1.944/2002
(relator: Deputado Aílton Vilela); e 2.010 e 2.043/2002 (relator:
Deputado Hely Tarqüinio). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre matéria de
deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.966/2002. 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, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrus, Presidente - Maria Olivia - Antônio Genaro.

ATA DA 46a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende,
AFIton Vilela, Ermano Batista e Doutor Viana (Substituindo este ao
Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do PMDB).
Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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 comunica o recebimento da seguinte
correspondência: jornal "BHZ Sul" e abaixo-assinados dos
trabalhadores em educação da Escola Estadual Chiquinho de Paiva,
reivindicando posicionamento desta Comissão para a aprovação do
Plano de Carreira dos Servidores da Educação. A seguir, o Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n os 2.253. 2.269,
2.331, 2.343, 2.346, 2.353, 2.359, 2.362, 2.395 e 2.397/2002
(Deputado Sávio Souza Cruz); 2.307, 2.401 e 2.40412002 (Deputado
Ermano Batista); 2.252, 2.289, 2.344, 2.345, 2.386 e 2.394/2002.
(Deputado Eduardo Hermeto); 2.251, 2308, 2.370, 2.391 e 2.385/2002
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Deputado Aílton Vilela); 2.244, 2.316, 2.322, 2.323, 2.348, 2.355,

2.367, 2.368, 2.381 e 2.405/2002 (Deputado Agostinho Silveira ). O
Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 2.392/2002.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Os Projetos de Lei n°5 571/99 e 2.330/2002 são retirados de
pauta, atendendo-se a requerimento dos Deputados Geraldo Rezende
e Ermano Batista, respectivamente. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1 0 turno, dos Projetos
de Lei nos 1.863/2001, 2.258/2002 com as Emendas de nos 1 a 6
(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição, no
caso do segundo projeto); 2.115/2002 com as Emendas n

o
s 1 a 3

(relator: Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição); 2.271
na forma do Substitutivo n° 1, 2.280 com as Emendas n os 1 a 3 e
2.392/2002 (relator: Deputado Geraldo Rezende). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade dos Projetos de Lei n os 2.253 e 2.401/2002 (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição, no caso do
segundo projeto). Submetidos a votação, são aprovados os
requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração os seguintes
projetos: 2.251, 2.289 e 2.308/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela,
em virtude de redistribuição, no caso do segundo projeto). Passa-se à
2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de
Lei n° 2.252/2002 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento
do Deputado Doutor Viana. Após discussão e votação, são aprovados,
em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
2.323, 2.355, 2.362, 2.367 e 2.368/2002 (relator: Deputado Doutor
Viana, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Márcio
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Kangussu - Sebastião Costa - Ermano Batista.
ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

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

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Adelmo Carneiro Leão (substituindo
este ao Deputado Edson Rezende, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a Presidência ao
Deputado Luiz Menezes e apresenta requerimentos em que solicita
sejam ouvidas na reunião as Sras. Thereza Delamare Franco Neto e
Anália Nogueira, Secretária e Secretária Adjunta de Estado do
Trabalho, Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
respectivamente; seja convidado a participar de reunião da Comissão
o Sr. Antônio Augusto Anastasia, Coordenador da equipe de transição
do Governador eleito Aécio Neves, com a finalidade de expor as
propostas de atuação do novo Governo nas áreas de assistência
social, da criança, do adolescente e do idoso; sejam solicitadas
informações ao Serviço Voluntário de Assistência - SERVAS - sobre a
execução dos convênios celebrados por meio do Programa de
Mobilização de Comunidades e quais os municípios e as entidades
atendidas no exercício de 2002; sejam formulados votos de
congratulação com a Superintendência de Relações do Trabalho da
SETASCAD e com o Pastifício Santa Amália pelo lançamento da
revista "Serviço Civil Voluntário". Submetidos a votação, são
aprovados esses requerimentos. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva destina essa parte da reunião a ouvir a
Sra, Thereza Delamare Franco Neto, que discorrerá sobre as ações e
os programas desenvolvidos pela Secretaria de Estado do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente com o objetivo de
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viabilizar a destinação de recursos orçamentários por meio da
Comissão para a referida Secretaria. O Presidente concede a palavra
à convidada, que faz sua exposição, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 6/11/2002, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Luiz Menezes -

Doutor Viana.
ATA DA 98a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Rêmolo Aloise, por
indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
reunião, dá a ata por aprovada, a qual é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
à avaliação, por parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas
fiscais estabelecidas para o Estado referentes ao segundo
quadrimestre de 2002 e a obter informações sobre a proposta
orçamentária do Estado para o exercício de 2003. 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 convidados que discorrerão sobre a matéria objeto
desta reunião. Registra-se a presença dos Srs. Paulo Roberto Araújo,
Secretário Adjunto da SEPLAN, e Luzia Soraia Silva Ghader,
Superintendente de Orçamento da SEPLAN, representando o Sr.
Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral do Estado; Flávio Riani,
Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda, e Maria da Conçeição
Barros de Rezende, Diretora da Superintendência Central de
Contadoria, representando o Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário
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de Estado da Fazenda, os quais são convidados a tomar assento à
mesa, O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz 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 dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SAMARCO
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de

novembro de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Paulo, Alencar da Silveira Júnior e Antônio Genaro
(substituindo este ao Deputado Irani Barbosa, por indicação da
Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo , declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da Comissão, determina
a distribuição das cédulas de votação aos membros da Comissão e
convida o Deputado Antônio Genaro a atuar como escrutinador. O
Deputado Antônio Genaro anuncia que o Deputado Alencar da Silveira
Júnior é eleito Vice-Presidente da Comissão, com três votos. O
Deputado João Paulo empossa o Vice-Presidente, e concede-lhe a
palavra para suas considerações, 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, 6 de novembro de 2002.
João Paulo, Presidente - Alencar da Silveira Júnior - Antônio
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Genaro.

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

2.323/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.323/2002, do Deputado Ivair Nogueira, visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Córrego de
Almas, Lagoa Dantas e Estiva, com sede no Município de
Brumadinho.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. E, a seguir, veio a proposição a este
órgão colegiado para deliberação conclusiva, conforme preceitua o
ali. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Associação Comunitária possui caráter educativo,

assistencial e sociocultural. Além das atividades que abrangem as
áreas mencionadas, empreende ações objetivando resolver as
pendências relacionadas com eletrificação, moradia e transporte,
buscando sempre zelar pela melhoria das condições de vida dos
moradores de Brumadinho.

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela merece o título
declaratório de utilidade pública.

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

2.323/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.367/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.367/2002, do Deputado Ivair Nogueira, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Aranha,
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com sede no Município de Brumadinho.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com o que
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária de Aranha presta relevantes serviços de

cunho social, uma vez que procura solucionar, através da atuação
conjunta de voluntários, os grandes problemas enfrentados pelos
moradores. Assim, busca conscientizar a população para a
importância das condições sanitárias básicas, envidando esforços
para realizar novas obras e para preservar o meio ambiente.

E relevante mencionar, por fim, que a entidade prioriza o apoio à
família, particularmente à criança, à gestante, ao idoso e ao portador
de deficiências.

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

2.367/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°659/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
São Romão o imóvel que especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma apresentada.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria pela ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de São Romão imóvel com
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2.400m2, situado na Rua Deputado Quintino Vargas, registrado sob
o n° 1.869, fis. 177 do livro 3-C , conforme Certidão do Cartório de
Registro de Imóveis e de Notas da Comarca de São Romão. O bem
está sendo reivindicado para nele ser construída a Câmara Municipal,
iniciativa que atende ao interesse da sociedade.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no § 2 0 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Há de se notar, ainda, que a medida não acarretará nenhum ônus
para o Estado, representa, a bem da verdade, uma redução do ativo
permanente do Tesouro, a qual será amplamente compensada pelo
atendimento ao interesse público.

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

659/99, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Carlos Andrada - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.127/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande -
AMVALE -, com sede em Uberaba, os imóveis que menciona.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto de lei foi
apreciado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1 que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão apreciar a matéria pela ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d".
do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a doar à

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande um
terreno localizado à margem da Rodovia Uberaba-Delta, com área de
1.107,25m 2, registrado sob o n° 42.180 do livro 3-AR, a fls.34, no
Cartório do lO Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba,
e um terreno localizado à margem da Rodovia Uberaba-Delta, com
área de 576,00m 2 , registrado sob o n° 39.474 do livro 3-AO, a f ls.49,
no Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de
Uberaba. Esses terrenos abrigavam, anteriormente, a 25 Residência
do DER-MG, agora instalada em outro local.

Os imóveis a serem doados destinam-se à construção da sede da
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande,
com sede no Município de Uberaba.

A autorização legislativa decorre da exigência consubstanciada na
Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, ao
estabelecer no § 2° de seu art. 105 que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização-

0 negócio jurídico a que alude o projeto de lei não acarreta
despesas aos cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária.
As alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas
por este parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária;
representam apenas uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

Quanto à repercussão financeira, a que se refere a alínea "d" do
inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que a
transferência de domínio em causa não envolve desembolso de
recursos, não havendo, assim, óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário à edição da futura lei, oriunda do projeto de lei sob
comento.

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

1.127/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
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Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.557/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
tela tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Matias Barbosa.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça examinar preliminarmente a matéria, cujo parecer exarado
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora ao presente
órgão colegiado examinar o projeto quanto à possível repercussão
financeira, de acordo com o disposto no art. 102, VII. "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel em referência é constituído de 7.620m 2 , integrante de área

total de 10.000m 2 situado no Município de Matias Barbosa, no local
denominado Cedofeita, registrado sob o n° 1.530, a fls. 217 do livro 3
de Transcrição das Transmissões, no Cartório de Registro de Imóveis
daquela Comarca.

Em 1951, a Prefeitura daquele município fez a doação da área de
10.000m2 ao Estado de Minas Gerais, com o propósito de que ali
fosse construído um prédio para funcionamento de uma escola rural,
objetivo este cumprido pelo Executivo Estadual. Entretanto, somente
uma parte da área doada, ou seja, 2.380m 2, foi utilizada, restando
7.620m2, parte esta que propõe o legislador seja destinada àquela
comunidade, para construção de um conjunto habitacional destinado
às famílias de baixa renda.

O processo foi baixado em diligência ao Secretário de Estado de
Governo e Assuntos Municipais, que se mostrou favorável à
transação, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Educação, à
qual o imóvel se encontra vinculado, concordou com a transferência,
alegando que a escola estadual, ali em funcionamento, ainda
permanecerá com área suficiente para atendimento à demanda
escolar e, caso necessário, a uma futura ampliação.
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No que se refere à repercussão financeira da alienação em

causa, afirmamos não haver abalo negativo para os cofres públicos,
uma vez que o Estado não arcará com nenhum gasto durante o
processo alienatório, pois não se lhe imputa obrigação de cunho
pecuniário, na forma da cessão de bens pretendida.

Ao contrário, vemos como positiva a referida transferência de
domínio, que isentará o Estado das despesas provenientes da
manutenção do imóvel, deixando àquele Executivo Municipal a
responsabilidade de reparar os ônus sociais oriundos da
impossibilidade governamental de estender uma ordem política justa e
elementar à população carente.

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

1.557/2001, na forma original.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.058/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que menciona.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, vem agora o projeto a
este órgão colegiado, a fim de ser apreciado quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários, nos termos do art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto constitui-se de terreno urbano

situado na localidade denominada Barreiro, no Município de Poço
Fundo, com área de 12.480m2, onde funcionava a Escola Estadual do
Barreiro e, posteriormente, em vista da política de municipalização do
ensino público no Estado e de assinatura de contrato administrativo de
autorização de uso especial do imóvel, a Escola Municipal do Barreiro.
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Daí, por que a Prefeitura pretende, agora, ter o domínio do bem.

Para tanto, é mister que esta Casa Legislativa autorize a transação,
mediante lei.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado da Educação, a que o
imóvel está vinculado, se manifestou favorável à sua doação, vale
dizer que o Poder Executivo, a princípio, não se opõe ao objetivo do
projeto.

A autorização legislativa decorre da exigência consubstanciada na
Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, ao
estabelecer no § 2 0 de seu art. 105 que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto de lei - é imprescindível
dizer para sustentar o exame ora realizado - não acarreta despesas
aos cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária As
alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por
este parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária,
representam apenas uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

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

2.058/2002, no 1° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de novembro de2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.120/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
análise cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais - Projeto
Paz no Campo - e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, pela constitue ionalidade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A
Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação na
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forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1, de sua autoria.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo criar um órgão estatal para

coordenar a política de prevenção e resolução de conflitos agrários no
âmbito estadual.

Em Minas Gerais - e em todo o País, de modo geral -, os conflitos
agrários têm sido motivo de grande tensão social. Com a criação do
ITER, deu-se um passo à frente para a resolução desses conflitos,
apesar de esse órgão atuar quase sempre de forma defensiva, após a
ocorrência do fato.

A intenção do projeto de lei em causa é permitir que o Estado possa
localizar e atuar mais rapidamente, de forma preventiva, na
administração do conflito. A Ouvidoria Agrária exercerá suas
atribuições em parceria com o Ministério Público, o Poder Judiciário,
as prefeituras, o INCRA, a OAB e outras organizações da sociedade
civil.

O ITER-MG irá prestar todo o suporte administrativo e institucional à
Ouvidoria. Outros órgãos estaduais, desde que solicitados, poderão
colaborar com a Ouvidoria.

A colaboração da máquina administrativa do Estado para viabilizar
as medidas da proposição não ensejaria grandes despesas para os
cofres públicos. Por outro lado, o Substitutivo n° 1 estabelece, em seu
art. 70, consignação à Ouvidoria Agrária de dotação orçamentária
própria, que seria usada para remuneração do Ouvidor, equivalente à
do Secretário Adjunto de Estado.

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

2.120/2002, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Aílton

Vilela - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.326/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

Por meio da Mensagem n° 317/2002, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa, para exame e deliberação, o
projeto de lei em tela, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Taiobeiras o imóvel que especifica.

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

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes estabelecidos no art. 102, VII, 'd", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído de um terreno

com área aproximada de 875m 2, doado ao Estado pelo Município de
Taiobeiras em 1980, o qual se encontra vago e sem nenhuma
utilização.

De acordo com o parágrafo único do art. 1° do projeto, a doação
está condicionada ao uso do bem para a construção de uma clínica
destinada ao atendimento de gestante carente, acompanhamentos
médico, pré-natal e obstétrico.

Com a municipalização das ações de saúde, é importante que a
propriedade do imóvel seja transferida ao município, visto que há
óbices para este destinar recursos do seu orçamento para mantê-lo ou
mesmo fazer obras nas dependências do prédio, pois não detém o
seu domínio. A medida possibilitará solver tais pendências e
contribuirá, assim, para a melhoria dos serviços de saúde prestados
àquela comunidade.

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 comportando, assim, impedimento do ponto de vista financeiro ou
orçamentário. Finalmente, cumpre-nos dizer que a sustentação legal
da autorização legislativa está consubstanciada, em essência no art.
105, § 20, da Lei n°4.320, de 17/3/64.

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

2.326/2002, no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
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Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 199/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n° 199/99
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel à Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi aprovada, no 1° turno, com a Emenda n° 1, ficando
prejudicada a Emenda n° 2, apresentada em Plenário. Retorna agora
a esta Comissão a fim de que sobre ela seja elaborado parecer para o
20 turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Em anexo, portanto, apresentamos a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
O imóvel em referência é constituído por um terreno edificado com

área de 18.634,60m2, situado no Km 0,5 da Rodovia MGT-259. Bairro
Santa Rita, no Município de Curvelo, pertencente ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG.

Desde 1988, a 39a Cia Especial do 30 Batalhão da Polícia Militar, o
2° Pelotão da 3a Cia. da Polícia Rodoviária e um Grupo da Polícia
Florestal ocupam o referido imóvel, por meio de contrato de cessão de
uso.

Com os aperfeiçoamentos apresentados, tem a proposição em
pauta o objetivo de transferir a propriedade do imóvel, em substituição
ao contrato de cessão de uso, do DER-MG para o Estado, mantendo-
se a mesma finalidade.

Determinada por normas de natureza constitucional, administrativa e
de direito financeiro, vem prover a necessária autorização legislativa
para que o Estado possa movimentar os valores que compõem o ativo
permanente do Tesouro, por meio de venda, doação ou cobrança.

Reiteramos, portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao
constatar que o projeto não encontra impedimento de natureza
financeira e orçamentária, pois não representa despesas nem
incremento da receita na contabilidade do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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199/99, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°199/99
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - a doar imóvel que especifica ao Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - autorizado a doar ao Estado parte do imóvel constituído
por uma faixa de terreno com área de 18.634,60m 2 (dezoito mil
seiscentos e trinta e quatro vírgula sessenta metros quadrados),
situado no Km 0,5 da Rodovia MGT-259, no Município de Curvelo,
matriculado sob o n° 11.437, do livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Curvelo.
Art. 20 - O imóvel doado destina-se às instalações e ao

funcionamento da 39'Cia. Especial do 30 Batalhão da Polícia Militar,
do 20 Pelotão da 3a Cia. da Polícia Rodoviária e de um Grupo da
Polícia Florestal, bem como a outras divisões da Policia Militar que
vierem a ser instaladas no Município de Curvelo.

Art. 30 - Na hipótese da não-utilização do imóvel para o fim previsto
no art. 2°, este reverterá ao doador.

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.773/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em tela

visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Faria Lemos
o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a esta Comissão
emitir parecer sobre a matéria para o 20 turno, nos termos do art. 102,
Vil, "d", do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 189 do mesmo Diploma,
faremos constar neste parecer a redação do vencido.
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Fundamentação

O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno com área de
1.078,84M 2, situado no Município de Faria Lemos, em cujo prédio
funcionava um estabelecimento educacional do Estado e, atualmente,
funciona uma escola de música para adolescentes.

Devido a seu estado precário de conservação, o imóvel tem
recebido sucessivas obras emergenciais, o que não atende aos
interesses do Prefeito Municipal. Este intenta fazer uma grande e
completa restauração em suas instalações para que possa abrigar o
Centro Histórico-Cultural de Faria Lemos. Para isso, é imprescindível
que o domínio sobre ele seja transferido à municipalidade, razão de
ser do projeto de lei em tela.

A autorização legislativa em causa vem atender ao disposto no art.
18 da Constituição Estadual, na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/96, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece
normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública e,
ainda, na Lei Federal n°4.320, de 17/3/64. que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal
e, especificamente, no § 20 do seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação do ativo permanente do Tesouro, por meio de venda
ou doação, far-se-á somente com autorização explícita do Legislativo,
dada em lei especial ou por intermédio de lei orçamentária, quando
couber.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para os cofres públicos nem acarreta repercussão na lei
orçamentária, embora haja diminuição do ativo imobilizado do
Tesouro.

Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.

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

1.773/2001 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Aílton

Vilela - Sebastião Navarro Vieira.
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Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 1.773/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Faria Lemos o

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

Faria Lemos o imóvel e respectivas benfeitorias, constituído de área
com 1.078,84M 2 (mil e setenta e oito vírgula oitenta e quatro metros
quadrados), localizado na Rua Dr. José Cláudio Valadão Ferraz, 228,
daquele município, registrado no cartório de Paz de Faria Lemos, no
livro n° 61, às tis. 42 a 45, e transcrita no Cartório (20) de Registro de
Imóveis da Comarca, no Livro L-3, à fls. 3, sob o n° de ordem 43 0 .

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à instalação de Centro Histórico-Cultural.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

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

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.830/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Arlen Santiago, visa autorizar

o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itumirim o imóvel
que menciona.

Aprovada no 1° turno sem emendas, a matéria retorna a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, conforme
determinações regimentais contidas no art. 102, VII, "d".

Fundamentação
O imóvel especificado no projeto é constituído de terreno com área

aproximada de 5.050M2, situado na localidade denominada Capão ou
Serrote, no Município de Itumirim, confrontando com uma rua
projetada, com as Ruas Ismael Resende e José Felipe da Luz, e
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itumirim,
sob o n° 1.707 do livro 3A, à Os. 85.

Doado, em 1967, pela municipalidade ao Executivo mineiro para que
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ali se construísse um ginásio estadual, pretende o Município de
Itumirim cumprir, agora, essa destinação, já que, até o momento, o
Executivo Estadual não lhe deu o fim almejado quando da realização
do negócio jurídico.

Reiteramos o parecer anterior desta Comissão quando da
tramitação do projeto no 1° turno. Afirmamos que a reversão de
domínio de bem público estadual para município será efetivada, sem
ônus para o erário e sem despesas que possam causar repercussão
na lei orçamentária.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, não encontramos óbice à sua aprovação
por esta Casa.

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

1.830/2001, na forma original.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Aílton

Vilela - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.95212002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem
por escopo seja autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de
Abaeté o imóvel que especifica.

Aprovado no 1° turno com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retorna agora o
projeto ao mesmo órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2°
turno.

Nos termos do § 1° do art. 189 do Regimento Interno, faremos
constar neste parecer a redação do vencido no 1 0 turno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição consiste de um terreno urbano,

atualmente edificado, doado ao Estado em 1963 pelo Município de
Abaeté, sem restrição de uso. O agente donatário ali construiu uma
edificação onde funcionou por certo tempo um posto de saúde,
atualmente desativado.

Nessa circunstância, o Prefeito de Abaeté pleiteia agora o retorno do
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domínio do imóvel ao patrimônio municipal a fim de utilizá-lo para
abrigar um novo posto, o que vai ao encontro da diretriz da política
nacional de municipalização de tais serviços, através do Sistema
Unificado de Saúde - SUS.

Neste ponto, cabe esclarecer que a Emenda n° 1, além de aprimorar
a redação dada ao art. 1°, tem o mérito de incluir no projeto cláusula
de destinação do imóvel, bem como de sua reversão ao patrimônio do
Estado se, decorrido certo prazo, não lhe for dada a destinação ora
prevista.

No que concerne ao exame dos possíveis efeitos financeiro-
orçamentários decorrentes da aprovação da proposta, incluída a
Emenda n° 1, reafirmamos que eles são inexistentes, porquanto dela
não decorrerá aumento de despesa nem incremento de receita nas
contas públicas, tampouco impacto no orçamento do Estado.

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

1.952/2002, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.952/2002

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel
que especifica.

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

Abaeté o imóvel constituído de um lote urbano situado na Rua Frei
Orlando, esquina com Avenida Delfim Moreira, nesse município,
registrado sob o n° 21.373, livro 3-AC, a fls.47. do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Abaeté

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de um posto de saúde.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe for dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.

AI. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.953/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de Abaeté.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emiti-lo, e com o
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária , retorna o projeto a esta Comissão, que
deverá exarar parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, em
cumprimento ao disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O imóvel em referência é constituído de terreno com dez lotes e está

situado na Rua Bartolomeu de Gusmão, Município de Abaeté, com
área de 6.000m2, registrado sob o n° 9.519, à fls. 177 do livro 3P, no
Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Cabe esclarecer que a área foi doada ao município em 1949 e foram
utilizados 3000m2 para se construir a 1411' Cia. PM. No final de 1996,
a Prefeitura Municipal de Abaeté e a Polícia Militar fizeram um acordo
com base na Lei n° 781, de 1996, que objetivava a doação do terreno
ao município para construção de um pronto-socorro e, em
contrapartida, seriam construídas no mesmo terreno quatro casas com
área de 60m2 cada, com recursos da Prefeitura. Acontece que a
transação não se concretizou, e ainda assim foram construídos
imóveis no terreno, os quais atualmente estão sendo utilizados por
ambas as partes.

Devidamente cientificados os órgãos que cuidam do patrimônio
estatal, Secretaria de Governo e PMMG, eles se manifestaram
favoravelmente à doação da área remanescente . Dessa forma,
reiteramos o parecer anterior desta Comissão, quando da tramitação
do projeto no 1° turno, salientando que a reversão de domínio de bem
público estadual para o município será efetivada sem ônus para os
cofres públicos e sem despesas que possam causar repercussão na
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lei orçamentária.

Atendidos os preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, não encontramos óbice à aprovação da
matéria por esta Casa.

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

1.953/2002 na forma do vencido no 1° turno
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Aílton

Vilela - Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.953/2002

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel
que especifica.

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

Abaeté parte do imóvel constituído de dez lotes, do terreno situado na
Rua Bartolomeu de Gusmão, daquele município, com área total de
aproximadamente 6.000m 2 (seis mil metros quadrados), conforme
Registro n°9.519, livro 3P, fls. 177, de 3/9/49, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Abaeté.

§ 1 0 - A área a ser doada é a remanescente em que se encontram
instalados o quartel e as residências.

§ 20 - O imóvel destinar-se-á à construção do posto de saúde.
Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

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

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.981/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
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exarar parecer sobre a matéria para o 20 turno, em cumprimento ao
disposto no art. 102, VII, "cl", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto de doação constitui-se de terreno rural edificado,

com área de 2.000m 2, situado no lugar denominado Córrego do
Pacheco e doado ao Estado em 1968 pelo Município de Tocantins,
sem nenhum gravame.

Até 1996, ele abrigou a Escola Estadual Paulino Gomes Magalhães,
que foi então desativada.

Uma vez que o bem permanece sem destinação, o Prefeito
Municipal pretende utilizá-lo para abrigar as instalações do Posto de
Apoio ao Programa de Saúde da Família - PSF - da zona rural, onde
ocorrerão encontros comunitários e atividades religiosas.

Vale salientar que, de acordo com a proposição, o imóvel reverterá
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista em lei.

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário. Dispõe sobre a doação de imóvel ao
patrimônio do Município de Tocantins, transferência de titularidade
requerida para que o Executivo local possa dar-lhe a manutenção
necessária e torná-lo condizente com as necessidades da
comunidade.

A autorização legislativa, no caso, decorre da necessidade instituída
nas Leis Federais n os 8.666, de 21/6/93, e 4.320, de 17/3/64, e da Lei
n o 9.444, de 25/11/87. A norma que dispõe sobre elaboração
orçamentária estatui que as alienações por doação deverão ser
autorizadas pelo Legislativo, mas sem inclusão na lei de orçamento.

Cumprida essa determinação, afirmamos também que a
transferência de domínio não representa despesas ou incremento de
receita na contabilidade pública, embora haja uma redução do ativo
permanente do Tesouro.

Nessa linha de raciocínio, estamos reiterando o entendimento desta
Comissão, quando da tramitação da matéria no 1° turno, de que não
há, quanto à repercussão financeiro-orçamentária, óbice à sua
aprovação.

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

1.981/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Carlos Andrada - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.986/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n°
1.986/2002 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Capetinga os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 2 e com a
Submenda n° 1 à Emenda n° 1, retornando agora a esta Comissão a
fim de que seja elaborado parecer para o 2 0 turno, nos termos do art.
102, VII, "d', do Regimento Interno.

Em anexo, portanto, apresentamos a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Os imóveis referidos no projeto são: terreno edificado com área de

1.800m2, matriculado sob o n° de ordem 5.619, a fls. 12 do livro 3-F,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do
Paraíso, outro terreno com área de 187m 2 , matriculado sob o n° de
ordem 258 do livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Cássia, tendo a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração sugerido que o último fosse doado ao município
juntamente com o primeiro, por serem áreas contíguas.

O projeto de lei que ora analisamos, determinado por normas de
naturezas constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem
prover a necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro,
por meio de venda, doação ou cobrança.

Reiteramos, portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao
constatar que o projeto não encontra impedimento de naturezas
financeira e orçamentária, pois não representa despesas nem
incremento da receita na contabilidade do Estado.

A par dessas considerações, devemos acrescentar que a
autorização para o negócio jurídico em exame resultará em benefícios
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para a comunidade, uma vez que a área a ser doada servirá para
manutenção do ensino fundamental no Município de Capetinga.

Devemos ponderar, ainda, que a emenda a ser apresentada ao
vencido no 1° turno servirá apenas para correção de erro material, não
configurando matéria nova, impedida de ser apresentada no 20 turno
de votação.

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

1.98612002 na forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1, que
apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso 1 do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - .........................................

- um terreno edificado com área de 1.800M 2 (mil e oitocentos
metros quadrados), matriculado sob o n° 5.619, a fls. 107 do livro 3-E,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do
Paraíso;".

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Aílton Vilela.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.986/2002

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capetinga os
imóveis que especifica.

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

Capetinga os seguintes imóveis, lá situados:
- um terreno edificado com área de 1.800m 2 (mil e oitocentos

metros quadrados), matriculado sob o n° de ordem 5.619, a fis. 012 do
livro 3-F, no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de São
Sebastião do Paraíso;

li - um terreno com área de 187m 2 (cento e oitenta e sete metros
quadrados), matriculado sob o n° de ordem 258 do livro 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo destinam-se
ao funcionamento de escola municipalizada.
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Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio

do Estado, cessada a causa que justificou a doação.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.048/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, o projeto de lei em tela

tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Carangola.

Aprovado o projeto no 1° turno, com a Emenda n° 1, cabe a esta
Comissão exarar parecer sobre a matéria para o 20 turno, em
cumprimento ao disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Cumpre-nos agora elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O imóvel em referência é constituído de terreno edificado, com área

de 10.059,20m 2, situado no Município de Carangola, registrado sob o
n° 21.308, a fis. 36 do livro 03-AH, no Cartório de Registro de Imóveis
daquela Comarca. No local funciona a Escola Municipal de Lacerdina,
municipalizada pelo Decreto Legislativo Municipal n° 001/97 e
Resolução n° 871/98, da Secretaria de Estado da Educação.
Cabe esclarecer que, apesar da municipalização, aquela

administração, por não ser proprietária do imóvel, se encontra
impedida de realizar qualquer reforma ou mesmo ampliação que se
façam necessárias no prédio existente. Quanto ao restante da área
desocupada, pretende aquela municipalidade construir ali uma área
de lazer, a fim de dar continuidade ao crescimento educacional e
revitalização da saúde mental e corporal daquelas crianças e jovens
que ali estudam, e da população em geral.

Devidamente cientificados, os órgãos que cuidam do patrimônio
estatal - Secretaria de Estado de Governo e Assuntos Municipais e de
Educação - se manifestaram favoravelmente à doação. Dessa forma,
reiteramos o parecer anterior desta Comissão, quando da tramitação
do projeto no 1° turno, salientando que a reversão de domínio de bem
público estadual para o município será efetivada sem ônus para os
cofres públicos ou mesmo despesas que possam causar repercussão
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na lei orçamentária.

Atendidos os preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, não encontramos óbice à aprovação da
matéria, mas fazemos, em tempo, um reparo à redação do art. 1°, a
fim de melhor situar a localização dos documentos de registro do
imóvel.

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

2.048/2002, na forma do vencido no 1° turno e com a Emenda n° 1,
que apresentamos.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1°, a expressão "Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Carangola" por "1° Cartório de Registro Gera!
de Imóveis da Comarca de Carangola".

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aflton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.048/2002

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carangola o
imóvel que especifica.

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

Carangola o imóvel constituído de terreno com área de 10.059,20 (dez
mil e cinqüenta e nove vírgula vinte metros quadrados), situado nesse
município e registrado a fis. 36 do livro 03-AH, matrícula n° 21.308, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
manutenção da Escola Municipal de Lacerdina e à criação de área de
lazer para a comunidade.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.108/2002
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
São Tomás de Aquino o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
exarar parecer sobre a matéria para o 2° turno, em cumprimento ao
disposto no art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
De início, cabe esclarecer que o imóvel mencionado na proposição

constitui-se de terreno urbano edificado, com área de 4.809m 2 e que
fora doado ao Estado pela Sociedade Educadora Aquinense, sem que
ao donatário fosse imposta cláusula de destinação.

O donatário serviu-se do imóvel para abrigar unidade de ensino da
rede pública estadual e, posteriormente, decidiu, por meio da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, firmar
com o município contrato de cessão de uso do imóvel, para que fosse
utilizado exclusivamente como sede da Escola Municipal Barro Alto.

Com o estabelecimento de ensino nessa condição, o Prefeito
Municipal vê-se impedido de implantar e participar de projetos, como o
de Esporte na Escola, o que, evidentemente, causa frustração aos
seus servidores e alunos. A saída para esse impasse está na
transferência de domínio do imóvel ao patrimônio de São Tomás de
Aquino.

A necessidade de autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre, no plano infraconstitucional, de norma instituída na
Lei Federal n°4.320, de 17/3/64.

Cumpre frisar que a transferência de domínio do bem não acarreta
despesa ou incremento de receita na contabilidade pública, embora
haja uma redução do ativo permanente do Tesouro, ou seja, ela não
causa impacto financeiro-orçamentário aos cofres estaduais.

A fim de adequar o projeto quanto à clareza, no que toca à
localização do registro do imóvel no Cartório daquela cidade, estamos
formulando emenda ao artigo respectivo.

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

2.108/2002 com a Emenda n° 1 a seguir apresentada.
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EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Tomás de Aquino imóvel urbano constituído de terreno edificado
com área de 4.809,00m 2 (quatro mil oitocentos e nove metros
quadrados), registrado sob o n° 4.713, a fls. 192-v do livro 3-O, no
Cartório de Registro de Imóveis de São Tomás de Aquino.".

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Carlos Andrada - Aílton Vilela.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.119/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei sob comento
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Sem-Peixe.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem modificação, cabe agora a este
colegiado emitir parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, nos termos
do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel, constituído de terreno edificado de 1 .300m 2, situado no

Município de Sem-Peixe, no lugar denominado Bela Fama ou
Camões, foi doado ao Estado por particular para instalação de
unidade escolar, sem que se fizesse constar no instrumento de
transferência de domínio cláusula impositiva quanto ao fim, ou mesmo
de reversão, em caso de descumprimento. O que se pretende agora é
obter a autorização legislativa para doá-lo ao referido município.
Efetivada a transação, a administração pública municipal efetuará a
sua permuta por outro, de particular, quando será dada a este
destinação pública condizente com as necessidades do momento.

Conforme esta Comissão se manifestou na oportunidade em que se
discutiu a matéria no 1° turno, o projeto de lei em análise não encontra
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação.

A autorização legislativa sob comento vem atender ao disposto no
art. 18 da Constituição Estadual e na Lei Federal n°8.666, de 21/6/96,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece
normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública.
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Atende, também, aos preceitos da Lei Federal n°4.320, de 1713164,
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, especificamente o § 2 0 do art.105, ao
estabelecer que a movimentação do ativo permanente do Tesouro,
por meio de venda ou doação, se fará somente com autorização
explícita do Legislativo, dada em lei especial ou mediante lei
orçamentária, quando couber.

Formulada em obediência aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, a matéria em questão não
representa despesas para os cofres públicos nem acarreta
repercussão na lei orçamentária, embora haja diminuição do ativo
imobilizado do Tesouro.

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

2.119/2002 no 2 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Aílton Vilela, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 462/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 462/99, de autoria do Deputado José Milton, que

autoriza o Estado de Minas Gerais a permutar com o Município de
Conselheiro Lafaiete imóvel pertencente ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, foi
aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 462/99
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a permutar imóvel com o Município de
Conselheiro Lafaiete.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a permutar, com o
Município de Conselheiro Lafaiete, o imóvel pertencente àquela
autarquia, situado na Avenida Professor Manoel Martins, naquele
município, com área de 5.040m2 (cinco mil e quarenta metros
quadrados), composto pelos lotes n

o
s 14 a 27 da quadra 26,

registrado sob o n° 26.261, a tis. 67 do Livro 3-O, no Cartório de
Registro de Imóveis do 10 Ofício da Comarca de Conselheira Lafaiete,
pelo imóvel situado no Km 262 da rodovia BR-040, com área de
10.080m 2 (dez mil e oitenta metros quadrados).

Art. 20 - A permuta de que trata esta lei só se concretizará se, na
avaliação dos imóveis, seus valores forem considerados iguais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.254/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.25412000, de autoria do Deputado João Paulo,
que dispõe sobre a proibição do uso de telefones celulares em salas
de aula, teatros, cinemas e igrejas e dá outras providências, foi
aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.254/2000
Disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatros,

cinemas e igrejas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a conversação em telefone celular e o uso de

dispositivo sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e
igrejas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

rÁ
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Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.598/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.598/2001, de autoria do Deputado Márcio
Cunha, que institui o Programa Minas em Destaque, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.598/2001
Institui a semana Minas em Destaque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a semana Minas em Destaque, a ser

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

Art. 2 0 - Nas comemorações da semana de que trata esta lei, serão
realizadas palestras, feiras estudantis e eventos similares,
relacionados com o turismo, a história, a ecologia, a música, o folclore,
a culinária e outras atividades culturais e esportivas desenvolvidas no
Estado.

Parágrafo único - Os eventos de que trata este artigo serão
amplamente divulgados e abertos à participação da comunidade.
Art. 30 - As escolas da rede pública estadual promoverão

intercâmbio dos trabalhos realizados durante a semana Minas em
Destaque.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

rs
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1.764/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.764/2001, de autoria do Governador do

Estado, que fixa o efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda n°
1 ao vencido no 1° turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.764/2001
Fixa o efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG - fica fixado em quarenta e oito mil e cinqüenta oficiais e
praças, dispostos nos quadros, categorias, postos e graduações
constantes no anexo desta lei.

Art. 20 - O efetivo de praças especiais e de soldados de 2 classe
terá número variável, obedecidos os limites de cento e trinta
aspirantes-a-oficial, quinhentos e vinte alunos do Curso de Formação
de Oficiais e cinco mil soldados de 2 classe.

Art. 30 - A distribuição do efetivo nas unidades da Polícia Militar, no
Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do Governador do
Estado será estabelecida em Quadro de Organização e Distribuição -
QOD -, aprovado por meio de decreto do Governador do Estado.

Parágrafo único - Para a distribuição a que se refere este artigo,
poderá ser adotado um dos seguintes agrupamentos:

- por categorias;
II - por categorias de quadro;
III - por postos ou graduações.
Art. 40 - O número de militares do sexo feminino nos Quadros de

Oficiais Policiais Militares, de Oficiais de Administração e de Praças
Policiais Militares será de até 5% (cinco por cento) do efetivo previsto.

Parágrafo único - O número de militares do sexo feminino não será
limitado nos demais quadros.
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Art. 5° - Será admitida, mediante convênio, a cessão à

Assembléia Legislativa de até quatro militares e três pilotos, que
prestarão apoio às atividades institucionais de competência da
Presidência do Poder Legislativo, na forma de Deliberação da Mesa
da Assembléia Legislativa.

Art. 60 - A avaliação psicológica é requisito obrigatório para a
admissão e para a mudança de quadro na PMMG.

§ 10 - O edital de concurso para ingresso ou mudança de quadro na
PMMG incluirá a avaliação psicológica como etapa seletiva de caráter
eliminatório, observadas as normas da instituição.

§ 20 - A avaliação psicológica de que trata este artigo será realizada
por psicólogo ou comissão de psicólogos, com base nas exigências
funcionais e comportamentais do cargo a ser ocupado, e
compreenderá, no mínimo:

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

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

§ 40 - Da junta examinadora a que se refere o § 3 0deste artigo, não
poderá participar nenhum membro da comissão de psicólogos prevista
no § 2°.

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

Art. 7 0 - A condição de aptidão e de sanidade física, prevista no art.
50 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, será comprovada
perante comissão de avaliadores, por meio de teste de capacitação
física.

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

Art. 8 0 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por

rÃL-4
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conta de dotação orçamentária própria.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 11.099, de 18 de maio de 1993.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Antônio Genaro, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Maria

Olivia.
ANEXO*

(a que se refere o art. 1° da Lei n° de de de 2001)
- QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES - QOPM

II - QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE - QOS
III - QUADRO DE OFICIAIS CAPELÃES - QOC
IV - QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS - QOE
V - QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO - QOA
VI - QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS-MILITARES - QPPM
VII - QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS- QPE

* - As tabelas referentes aos quadros foram publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" de 8.11.2002.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.939/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.939/2002, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre a efetivação do desmembramento
patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, de que trata o art. 101 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e
dá outras providências, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda n° 1
ao vencido no 1° turno e com a rejeição do § 20 do art. 3 0 do vencido.

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°1.939/2002
Dispõe sobre a efetivação do desmembramento patrimonial do

Corpo de Bombeiros Militar e da Policia Militar do Estado de Minas
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Gerais, de que trata o art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam transferidos para o Corpo de Bombeiros Militar os

bens móveis e imóveis, os equipamentos e o material em geral de uso
próprio na atividade de bombeiro militar que, até a data de
promulgação da Emenda à Constituição n° 39, de 2 de junho de 1999,
encontravam-se sob a responsabilidade patrimonial das Unidades de
Bombeiros.

§ 1° - O desmembramento patrimonial dos bens imóveis de uso
comum da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar será tratado
em instrumento próprio, ficando as despesas a cargo de cada
instituição.

§ 2° - No prazo de cento e oitenta dias contados da data de vigência
desta lei, os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar encaminharão ao Governador do Estado proposta de decreto
contendo o levantamento patrimonial da respectiva instituição e o
relatório da conclusão do processo de desmembramento a que se
refere o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado.

Art. 20 - Os cursos e os estágios de aperfeiçoamento, especialização
e habilitação realizados pelas instituições militares estaduais poderão
ser compartilhados, mediante prévia consulta e cessão de vagas.

§ 1° - A Policia Militar assegurará a freqüência de integrantes do
Corpo de Bombeiros Militar aos cursos de Especialização em Gestão
Estratégica de Segurança Pública, Especialização em Segurança
Pública, Formação de Oficiais e Atualização em Segurança Pública.

§ 20 - O número de vagas a ser oferecido a cada instituição será
estabelecido em comum acordo entre elas.

§ 3° - A participação nos cursos e os custos dela decorrentes serão
objeto de convênio celebrado pelas duas instituições.

Art. 30 - Ficam atribuídos aos integrantes do Corpo de Bombeiros
Militar os mesmos direitos e deveres dos integrantes da Polícia Militar
no que se refere à assistência previdenciária, educacional e à saúde,
assegurados, para efeito de recebimento de benefícios ou
ressarcimento de despesas, os mesmos valores para os militares de
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ambas as instituições ou seus dependentes.

§ 1° - E garantida aos militares estaduais, seus dependentes e
pensionistas a utilização da rede orgânica da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar, nas condições estabelecidas em comum
acordo pelas instituições militares estaduais e pelo Instituto de
Previdência dos Servidores Militares - IPSM.
§ 2° - O Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, atenderá aos

integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, observadas as mesmas
condições previstas em normas próprias para os integrantes da
Polícia Militar.

Art. 40 - O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar passa
a integrar, como membro nato, o Conselho Administrativo do Instituto
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - , a que se refere o art. 6 0 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de
1994.

Art. 50 - O Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, fica
acrescido do Anexo li-F, que contém o Quadro Especial de Pessoal
Civil do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na forma do
Anexo desta lei.

Parágrafo único - O quadro de cargos de provimento efetivo de que
trata o "caput" deste artigo será resultante da redistribuição de cargos
vagos e remanejamento, a serem estabelecidos pela Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.

Art. 6 0 - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Antônio Genaro, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Maria

Olívia.
Anexo

(a que se refere o art. 5 0 da Lei n° , de de de 2002)
"Anexo II - F

ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

* - O quador do anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 8.11.2002.

PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N°1, APRESENTADO NO 1°
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TURNO, AO PROJETO DE LEI N°2.122/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, a proposição em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Buritizeiro
o imóvel que especifica.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e
legal; e, a seguir, apreciado pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, que se manifestou favorável à sua aprovação, visto
que a pretendida alienação não acarreta despesa ou repercussão
orçamentária.

No decorrer da discussão da matéria em Plenário, foi-lhe
apresentado o Substitutivo n° 1, da Deputada Maria José Haueisen, o
qual, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, foi
encaminhado com o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei constitui-se de dez lotes

urbanos contíguos, com área total de 4.000m 2, os quais foram doados
ao Estado, em 1965, pelo Município de Buritizeiro, sem que àquele
fosse imputada nenhuma condição.

O agente donatário serviu-se de uma área do terreno com 1.578M2,
onde já se encontrava edificado um posto de saúde, que, diga-se,
encontra-se em pleno funcionamento, enquanto a área remanescente
de 2.422m2 foi utilizada para abrigar uma unidade administrativa
municipal e a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Buritizeiro. Cumpre esclarecer que parte dessa fração do imóvel foi
cedida à agremiação, em 1984, em regime de comodato, ainda em
vigor.

De acordo com o projeto de lei, a totalidade da área deverá ser
doada ao município com o fim de se implantarem unidades da área de
saúde, ao passo que o substitutivo pretende que parte dela,
correspondente a 828m2, seja concedida ao Sindicato, evitando-se
assim prejudicar a classe trabalhadora rural de Buritizeiro, e, ao
mesmo tempo, cuida de preservar a idéia original do projeto, qual seja
a de propiciar ao município condições de ampliar o atendimento
público na área de saúde.
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Neste ponto, cabe observar que o substitutivo entra em conflito

com o projeto quanto à destinação a ser dada à parte do imóvel
concernente ao município. Enquanto a proposta original determina o
seu uso, conforme já enunciamos, para a implantação de unidades da
área de saúde, o substitutivo prevê a implantação de um posto de
saúde.

A fim de sanar esse problema, certamente fruto de equívoco,
cumpre-nos apresentar emenda ao substitutivo, a ser formalizada na
parte final deste parecer.

No que concerne ao exame das possíveis repercussões financeiro-
orçamentárias advindas da aprovação do substitutivo, devemos
salientar que elas são inexistentes, visto que a transferência de
domínio de bem público na modalidade de doação não acarreta
despesas para o erário público, tampouco alteração na execução da
lei orçamentária.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 1,

apresentado em Plenário, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao inciso II do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - .........................................................
II - ao Município de Buritizeiro a área remanescente do imóvel, para

a implantação de unidades da área de saúde do Município de
Buritizeiro.".

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Ailton Vilela.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 6/11/2002, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Eli
Maciel, ocorrido em 10/11/2002, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do

Sr. Dauro Perlatto, ocorrido em 4/11/2002, em Pouso Alegre. (-
Ciente. Oficie-se.)

rs
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 4088 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 7/1112002
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 18 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 93/2002 - Projetos de Lei n

o
s 2.447 e 2.448/2002 -

Requerimentos n
o
s 3.525 a 3.532/2002 - Requerimento do Deputado

Alberto Pinto Coelho e outros - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Educação e do Deputado Wanderley Ávila - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 28 Parte (Ordem
do Dia): 1 Fase: Abertura de Inscrições - Registro de Presença -
Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e
outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n os 462/99, 1.254/2000, 1.598 e
1.764/2001 e 1.939/2002; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento n° 3.349/2002; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimento n° 3.350/2002; aprovação - Requerimento n°
3.351/2002; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n°
3.358/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento
n° 3.359/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 3.360/2002; aprovação com as Emendas n° 1 e 2 -
Suspensão e reabertura da reunião - Questão de ordem - 2 3 Fase: -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - Questões de
ordem - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.310/2000;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.588/2001; aprovação na forma do vencido em
1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.853/2001;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1 -
Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

rÀ



324
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - lvo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira
- Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
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 - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo
Brandão - 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 - José
Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 14h14min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20- Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado Márcio Kangussu, 1°-Secretário 'ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral da

União, em atenção ao Requerimento n° 3.432/2002, do Deputado
Ermano Batista, agradecendo voto de congratulações, consignado nos
anais desta Casa, com sua posse no cargo de Advogado-Geral da
União.
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Do Sr. Mauro Santos Ferreira, em atenção ao Oficio no

1 .496/2002/SGM, referente ao Projeto de Lei n° 2.335/2002,
informando que o assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo e
Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.335/2002.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°93/2002
Altera o art. 84, "caput" e § 2 0 , do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
"Art. 84 - Ficam tombados para o fim de conservação e declarados

monumentos naturais os picos do ltabirito ou do ltabira, do lbituruna e
do ltambé e as serras do Caraça, da Piedade, de lbitipoca, do Cabral,
da Canastra e, no planalto de Poços de Caldas, de São Domingos.

§ 1°- .........................................
§ 20 - O disposto neste artigo se aplica às bacias hidrográficas dos

rios Jequitinhonha e São Francisco e aos complexos hidrotermais e
hoteleiros do Barreiro de Araxá e de Poços de Caldas.".

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2002.
Márcio Cunha - Dinis Pinheiro - Olinto Godinho - Paulo Piau - João

Paulo - Márcio Kangussu - Hely Tarqüínio - Cristiano Canêdo -
Geraldo Rezende - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira -
Agostinho Silveira - Carlos Pimenta - Bilac Pinto - Rogério Correia -
Eduardo Brandão - Arlen Santiago - Miguel Martini - João Leite -
Dalmo Ribeiro Silva - Gil Pereira - Fábio Avelar.

Justificação: Propomos, por meio desta emenda à Constituição, o
tombamento para o fim de conservação e a declaração como
monumentos naturais da serra da Canastra e da bacia hidrográfica do
rio São Francisco.

A região da serra da Canastra, localizada no Sudoeste de Minas
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Gerais, possui paisagens das mais deslumbrantes não só do nosso
Estado como de todo o Brasil. E uma área privilegiada para a vivência
ambiental e para o turismo ecológico. Nela encontra-se um dos
maiores parques ecológicos do País, o Parque Nacional da Serra da
Canastra, criado em 1972 para proteger as nascentes dos rios São
Francisco e Araguari. Vale ressaltar que nele encontra-se uma das
mais belas cachoeiras, a de Casca d'Anta, de quase 200m, que é a
primeira grande queda do "Velho Chico". A região é berço de muitos
outros rios que ajudam a formar as bacias hidrográficas do São
Francisco e do Paraná. Encontramos na serra da Canastra uma
grande diversidade de flora e fauna, sendo ela, inclusive, hábitat do
tamanduá-bandeira, animal símbolo do País.

O descobrimento do rio São Francisco é atribuído ao genovês
Américo Vespúcio, que navegou em sua foz em 4/10/1501, dia
dedicado a São Francisco. Os indígenas chamavam o rio de "Opara",
que significa "rio-mar". O São Francisco é o maior rio genuinamente
brasileiro, sendo conhecido como o Rio da Integração Nacional.

As bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Jequitinhonha e
Araguari, somadas à serra da Canastra, compõem complexo aqüífero
que precisa da proteção constitucional dos mineiros.

Portanto, apresentamos esta proposta de emenda à Constituição por
acharmos justa e necessária a preservação desses patrimônios
brasileiros. São bens, já historicamente reconhecidos, que merecem
ser tombados e declarados como monumentos naturais.

Desde já, conto com a colaboração dos meus nobres pares para
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.447/2002
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural São

Francisco de Assis, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e

Cultural São Francisco de Assis, com sede no Município de Pará de
Minas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
Miguel Martini
Justificação: A Fundação Educativa e Cultural São Francisco de

Assis é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos. Seus objetivos
principais e permanentes são: realizar e divulgar programas sociais de
interesse das comunidades carentes da região, especialmente os
relacionados com jovens, crianças, viciados, dependentes químicos,
grupos de mães, deficientes físicos, população de baixa renda;
trabalhar na evangelização e na formação cristã; criar, manter e
administrar atividades e programas culturais e educativos; executar
serviços especiais de distribuição de sinais de televisão em regime
simultâneo, não simultâneo ou misto, atendendo aos objetivos de
implantação de serviços comunitários informativos ou de
implementação de programas de interesse da comunidade.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.448/2002
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Caminhos da

Liberdade n°3.261, com sede no Município de Conselheiro Lataiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica

Caminhos da Liberdade n° 3.261 , com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 2002.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Caminhos da Liberdade, do Município

de Conselheiro Lafaiete, pelo que se depreende da documentação
anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Por preencher os requisitos necessários, solicito aos nobres pares a
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aprovação deste projeto de lei, que pretende dar o título de
utilidade pública estadual à Loja Maçônica Caminhos da Liberdade.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.525/2002, da Comissão Especial da SAMARCO, solicitando

seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IGAM com vistas a que
preste informações à Comissão sobre possíveis irregularidades no
processo de captação de água pela empresa SAMARCO nos rios
Piracicaba e Santarém. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.526/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Presidente do IPSEMG cópia da solicitação das
Sras. Irene B. Ludolf de Meio e Maria Beatriz Mendonça de Noronha.
(- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.527/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo à Presidente do SERVAS com vistas a que se prestem
informações sobre a execução dos convênios celebrados por meio do
Programa de Mobilização de Comunidade - PMC. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 3.528/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Superintendência de Relações do
Trabalho da SETASCAD e com o Pastifício Santa Amália pelo
lançamento da revista Serviço Civil Voluntário.

N° 3.529/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que providencie a
realização de auditoria na Secretaria Municipal de Contagem, tendo
em vista denúncias do Sindicato dos Médicos do Estado, dos
Farmacêuticos do Estado e do Sind-Saúde de Contagem.

N° 3.530/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que providencie a
realização de auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de
Fora tendo em vista denúncias feitas pelo Vereador Rogério Ghedin
Servidei.

N° 3.531/2002, da Comissão de Saúde, pleiteando seja solicitada ao
Secretário da Saúde informação quanto à possibilidade de se
aumentar o repasse de recursos do SUS para a Santa Casa de
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Jacutinga.
No 3.532/2002, da Comissão de Saúde, solicitando seja

encaminhada ao Secretário da Saúde denúncia relativa à ocupação
dos leitos de CTI do Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete
Lagoas, por pacientes que têm o plano de saúde dessa instituição, em
detrimento dos pacientes do SUS.

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e do Deputado Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, alunos da
Escola do Legislativo que aqui se encontram sob o comando do nosso
querido mestre Antônio Geraldo, a quem mais uma vez rendo minhas
homenagens por tudo o que tem feito pela Assembléia Legislativa e
pelo povo mineiro.

Desejo, na tarde de hoje, saudar, com muita alegria, os dez anos de
trabalho e realizações da Secretaria de Estado de Habitação e
Desenvolvimento Urbano. E um justo reconhecimento pelo papel
desempenhado por esse órgão na execução de importantes
programas habitacionais, que permitiram o acesso de muitas famílias
a um direito fundamental: a moradia.

Criada em 1992, por meio da Lei n° 10.624, a Secretaria de
Habitação e Desenvolvimento Urbano, ao longo desta primeira década
de atividades, desempenhou com muita eficiência a sua função de
planejar, organizar, executar e controlar os programas e os projetos
ligados ao setor habitacional e de desenvolvimento urbano em Minas
Gerais.

Entre outras iniciativas dessa Pasta, merece destaque a
implementação de políticas setoriais voltadas, especialmente, para as
populações de baixa renda, como, por exemplo, a criação de
programas habitacionais já em funcionamento. Da mesma forma, a
Secretaria articulou parcerias com instituições públicas e privadas,
visando a uma melhor cooperação técnica, e promoveu a
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descentralização e interiorizou suas ações, valendo-se da
participação de associações microrregionais, o que foi, sem dúvida,
um grande avanço.

Ainda na mesma direção de contribuir para a redução do déficit
habitacional em nosso Estado, a Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano fez mapeamento e cadastramento das áreas
que apresentam carências habitacionais, visando à definição de
programas mais adequados à realidade da população.

Para tornar exeqüível toda essa gama de ações, a Secretaria
promoveu a captação de recursos para o setor junto aos diferentes
organismos federais, o que tornou possível a realização de
importantes empreendimentos que atenderam, entre outras, a mais de
2.500 famílias atingidas por enchentes no Sul de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Não há como desconhecer o fato de que possuir moradia dignifica a
pessoa humana, pois fortalece os seus vínculos de referência e o
inerente sentimento de proteção e abrigo, levando-a a ser reconhecida
na sociedade como titular plena de direitos e deveres.

Não sem razão, a Constituição Federal, em seu art. 6°, incluiu entre
os direitos sociais do cidadão brasileiro a moradia, reconhecendo a
habitação como necessidade primária, comparada ao direito à vida.
Assim, o desafio de superação da escassez de recursos para a
construção de um número maior de unidades habitacionais não pode
ser encarado com pessimismo. Temos que acreditar e agir.

E o que tem feito a Secretaria de Estado de Habitação e
Desenvolvimento Urbano, que conta hoje com a eficiência e o
dinamismo do seu titular, Dr. Paulo de Meio Franco, que imprime um
ritmo todo especial na execução das tarefas confiadas a essa
importante Pasta.

E imperioso mencionar o relevante trabalho que executam os
servidores da Secretaria, profissionais da mais alta qualificação, que
não medem esforços para contribuir nessa jornada que avança para
tornar realidade o sonho da casa própria para o maior número
possível de famílias mineiras dos quatro cantos do Estado.

E com essa determinação - que conjuga os esforços do Secretário
Paulo de Meio Franco e dos servidores da área habitação, que vem
sendo conduzido o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse
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Social, o PSH, que é considerado o carro-chefe das alternativas
disponíveis para minimizar o caos habitacional causado pelo
empobrecimento da população nos últimos anos, que resultou na
proliferação de favelas, provocou o aumento no número de invasões e
o conseqüente desordenamento urbano.

O PSH conta com a participação do Governo Federal, que se propõe
a subsidiar parte dos financiamentos para famílias com renda até
R$580,00. Estabelece, por outro lado, como contrapartida, a
participação efetiva das Prefeituras, que devem disponibilizar terrenos
para a construção de casas e toda a infra-estrutura necessária.

Portanto, ao cumprimentar todos os servidores e o Secretário, Paulo
de Meio Franco, pelo transcurso dos dez anos desse órgão, renovo o
nosso apelo para que o futuro Governo Aécio Neves considere como
prioridade a execução de amplo programa habitacional para Minas
Gerais.

Certamente, o resultado será a geração de emprego e renda, a
diminuição da violência, a melhoria de qualidade da saúde, a melhoria
na educação, no transporte e, sobretudo, nas relações humanas das
populações de baixa renda.

Com essas considerações, Sr. Presidente, queremos homenagear a
Secretaria da Habitação e do Desenvolvimento Urbano, que completa
dez anos de franca atividade, restabelecendo o que o cidadão mais
necessita, que é o abrigo inviolável da sua família, sua casa, fazendo
com que sua auto-estima seja resgatada pelo sentimento de ter a sua
propriedade.

Quero, mais uma vez, congratular-me com o Secretário, com todos
os servidores incansáveis, que não têm medido esforços na condução
e na preparação de projetos, trazendo a Minas Gerais inúmeras
moradias para pessoas de baixa renda.

Outro assunto que me traz a esta tribuna é a decisão tomada pela
Diretoria Regional de Saúde de Pouso Alegre. Tomamos
conhecimento, por intermédio das autoridades dos municípios e da
imprensa local, que a Delegacia da Saúde de Pouso Alegre
determinou, através da Vigilância Sanitária, o descredenciamento e
fechamento de vários hospitais, iniciando por Monte Sião, Careaçu,
Heiiodora, Maria da Fé, Santa Rita de Caldas e outros municípios.
Chamou-nos a atenção a determinação da Secretaria da Saúde,
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Regional de Pouso Alegre, em tomar essa drástica providência: o
fechamento dos hospitais. Sabemos que essas cidades são pequenas
e não possuem nenhum posto de saúde; possuem exclusivamente a
Santa Casa, o pronto atendimento.

Estamos muito preocupados e ansiosos para que essa decisão seja
imediatamente revogada por decisão do Secretário. Sabemos ainda
da preocupação do Secretário da Saúde, que esteve ontem na nossa
região. Marcamos uma audiência com o Secretário, com todos os
representantes dos municípios e com representantes das cidades
cujos hospitais serão fechados pela Secretaria, para encontrarmos
uma solução, resgatando a tranqüilidade da população carente, que
necessita do tratamento de urgência. Sabemos das dificuldades que
os hospitais estão enfrentando, mas temos certeza de que seus
Prefeitos e as Câmaras Municipais, unidos em um só esforço,
buscarão uma solução para reabrir o atendimento de urgência dos
hospitais.

Neste momento, apresentamos um requerimento ao Secretário Gen.
Carlos Patrício e ao Governador Itamar Franco, a fim de que
reavaliem a possibilidade de fechamento dessas unidades
hospitalares no Sul de Minas. Isso preocupa os Deputados do Sul de
Minas, os quais conclamo para conosco comparecerem à Secretaria
da Saúde, na próxima terça-feira, a fim de buscar uma solução
imediata, uma vez que o assunto envolve os Prefeitos, os Vereadores
e toda a comunidade.

Hoje, falei com dois Prefeitos de cidades em que foi determinado o
fechamento de hospitais, e eles manifestaram grande preocupação,
porque são cidades em que os hospitais funcionam há longos anos.
Algumas diligências da Vigilância Sanitária não foram cumpridas, mas
poderão sê-lo. Portanto, sugerimos que os hospitais apresentem um
termo de ajustamento de conduta, para que o seu fechamento seja
tornado sem efeito, a fim de que continuem trabalhando e atendendo
às pessoas que residem no Sul de Minas, que necessitam de
atendimento médico e ambulatorial.

Faço um apelo, Sr. Presidente, para que, por meio de requerimento
já protocolizado, o nosso Secretário, que tão bem tem dirigido os
destinos da saúde do Estado, reavalie a posição do Departamento de
Vigilância Sanitária de Pouso Alegre, a fim de que esses hospitais
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possam continuar a trabalhar, atendendo ao termo de ajustamento
de conduta, com o aval dos municípios e da população, e evitando,
assim, a transferência de pessoas para Pouso Alegre e Poços de
Caldas, pois ainda há o agravante da precariedade de nossas
rodovias do Sul de Minas.
A saúde merece uma decisão imediata, e preocupa-me

sobremaneira a determinação da Superintendência de Pouso Alegre.
Mas, com certeza, a reavaliação será feita com recursos da própria
Secretaria, buscando-se uma solução e tranqüilizando-se, assim,
todos os municípios que se encontram nessa relação. Temos certeza
absoluta de que, em breve, teremos uma solução para essa situação
tão difícil e dramática que envolve o Sul de Minas. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

Presidência passa à 20 Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

dos alunos do Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor
desta Casa, que estão acompanhados pelo Professor Antônio Geraldo
Pinto.

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acorda que seja

prorrogado até o dia 22/11/2002 o prazo de apresentação de emendas
ao Projeto de Lei n° 2.396/2002, que trata da Proposta Orçamentária
para o exercício de 2003.

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2002.
Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, no exercício da Presidência.

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 os 3.528/2002, da Comissão de Trabalho, e 3.529 a
3.532/2002, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação,
na 99a Reunião Ordinária dos Projetos de Lei n

o
s 2.355/2002, do

Deputado Geraldo Rezende, e 2.368/2002, do Deputado Ivair
Nogueira, e do Requerimento n° 3.518/2002, do Deputado Agostinho
Patrús (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho

e outros, solicitando a realização de reunião especial para
homenagear os 25 anos de fundação do Instituto Efigênia Vidigal. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°5 462/99, do Deputado José Milton, que autoriza o Estado a
permutar com o Município de Conselheiro Lafaiete imóvel pertencente
ao DER-MG, 1.254/2000, do Deputado João Paulo, que dispõe sobre
a proibição do uso de telefones celulares em salas de aula, teatros,
cinemas e igrejas e dá outras providências; 1.598/2001, do Deputado
Márcio Cunha, que institui o Programa Minas em Destaque;
1.764/2001, do Governador do Estado, que fixa o efetivo da PMMG e
dá outras providências; 1.939/2002, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a efetivação e o desmembramento patrimonial do Corpo
de Bombeiros Militar da Polícia Militar. (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 3.349/2002, da Comissão de

Fiscalização Financeira, ao Secretário da Fazenda, do envio a esta
Casa da relação dos precatórios pendentes de pagamento pelo DER-
MG, com as especificações que menciona. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emendas. Os
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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° 3.349/2002 com a Emenda n°
1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.350/2002, da Comissão de Fiscalização
Financeira, em que solicita se peça ao Secretário da Saúde o envio a
esta Casa da documentação referente à implantação do sistema "on
une" em todas as regionais da Secretaria, com as especificações que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 3.35112002, da Comissão de Fiscalização
Financeira, em que solicita se peça ao Diretor-Geral do DER-MG o
envio a esta Casa da documentação a que se refere, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1 que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n°3.351/2002 com a Emenda n°1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.358/2002, do Deputado Irani Barbosa, em que
solicita se peçam ao Secretário do Planejamento, informações sobre a
destinação e aplicação dos recursos do crédito agrícola Pró-Jaíba,
nos últimos quatro anos. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento n° 3.358/2002 na forma do Substitutivo n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 3.35912002, do Deputado Irani Barbosa, ao Diretor-
Geral do DER-MG, solicitando cópia da documentação referente à
licitação e ao contrato celebrado para a construção ou a melhoria da
estrada Mocambinho - Matias Cardoso, bem como informação quanto
à origem dos recursos utilizados. A Mesa da Assembléia opina pela
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aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 3.359/2002 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.360/2002, do Deputado Irani Barbosa, solicitando
ao Secretário de Administração, da lista dos imóveis pertencentes ao
Estado que foram repassados ao DER-MO para serem dados em
pagamento de débitos com empreiteiras ou fornecedores. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com as Emendas
nos 1 e 2, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
3.360/2002 com as Emendas nos 1 e 2. Oficie-se.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

solicitei interrupção desta fase da reunião porque era minha intenção
apresentar requerimento solicitando que tivéssemos audiência
pública, a fim de debater o Projeto de Lei n° 1.416/2001, do
Governador do Estado, que trata do processo de desverticalização da
CEMIG, em tramitação nesta Casa. Isso, em vista do momento que o
País está vivendo. Todo processo de modificação no setor elétrico,
principalmente em relação à desverticalização das empresas de
energia elétrica, advém de definição da equipe do atual Governo.
Sabemos que o novo Governo, eleito de forma soberana pelo povo
brasileiro, tem outro modelo, já apresentado aos investidores
brasileiros e internacionais, totalmente diferente do adotado pelo
Governo FHC. Então, seria fundamental que esse projeto não fosse
aprovado.
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O meu requerimento seria uma forma protelatória, mas, além do

objetivo de protelar, teríamos condições de, numa audiência pública,
trazer a Minas pessoas diretamente envolvidas no novo modelo
energético para o País e, a partir daqui, mostrar ao mundo o novo
modelo de energia elétrica que o Brasil adotará a partir do primeiro dia
de governo do novo Presidente da República. Mas, em conversações
com a Mesa, fui informado que essa audiência pública ocorrerá
durante o processo de votação em 2 0 turno. Então, Sr. Presidente,
peço-lhe desculpas da interrupção, porque já não será necessária a
apresentação do requerimento, a qual farei nas reuniões da próxima
semana. Muito obrigado.

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

Presidência passa à 21 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei nos 2.056 e 2.113/2002, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo

Aloise solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo
que os Projetos de Lei n

o
s 1.974/2002 e 1.400/2001 sejam apreciados

em penúltimo e último lugares, respectivamente. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ouvimos a manifestação do

Deputado Anderson Adauto sobre um requerimento. Solicito
esclarecimentos a esse respeito.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite
que os trabalhos foram suspensos por 5 minutos, a fim de que fosse
prestado um esclarecimento ao Deputado Anderson Adauto, que iria
requerer a realização de audiência pública antes da votação do
Projeto de Lei n° 1.416/2001. Foi informado ao Deputado que já
estaria acertado e assegurado que, na votação em 2 0 turno, essa
audiência pública será realizada.
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O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Farei outro

questionamento: temos uma pauta invertida. Tínhamos o
prosseguimento da discussão do Projeto de Lei n° 1.974/2002. Agora,
quais projetos serão discutidos?

O Sr. Presidente - Os Projetos de Lei n os 1.310/2000, 1.588/2001 e
1.853/2001.

• Deputado João Leite - E quanto ao Projeto de Lei n° 1.400/2001?
• Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado João Leite

que os Projetos de Lei n os 1.974/2002 e 1.400/2001 são os dois
últimos.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, a confusão que se faz no
Plenário, neste momento, deve-se ao fato de o Deputado Anderson
Adauto haver levantado uma questão, formulando um requerimento,
que seria uma forma de obstruirmos a tramitação do Projeto de Lei n°
1.416/2001. Esta Casa, que deu prova inconteste de que não permitirá
alienação do patrimônio público, votando uma emenda à Constituição,
exigindo quórum qualificado para a venda de empresas como a
CEMIG e a COPASA, não dará sustentação, não dará guarida a esse
projeto, embora seja uma imposição do Governo Federal, do FMI e da
ANATEL, a fim de que as empresas de energia elétrica sejam
esquartejadas, como gosta de dizer o ex-Governador Aureliano
Chaves, ao falar na segmentação das empresas em geradoras,
distribuidoras e transmissoras de energia elétrica.

Como esta Casa já deu prova insofismável de que não privatizará
empresas como a CEMIG e a COPASA, neste final de legislatura,
neste final de mandato que nos resta, agiremos de todas as formas
para obstruir a aprovação desse projeto. Não é possível que um
Governo Federal e segmentos da sociedade, derrotados na última
eleição com a vitória de Lula, ainda queiram impor normas e ditar
regras para o País.

A própria revista "Veja", nesta semana, tenta isso, dizendo, em uma
reportagem, que Lula é bonzinho e não desmoronará obras
conquistadas pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso. Pergunto:
quais foram as conquistas por esse Governo? Antes, temos de
perguntar quais foram as desgraças causadas ao País por ele.

Portanto, não esmoreceremos nesta Assembléia Legislativa neste
final de legislatura, para impedir que esse projeto de esquartejamento
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da CEMIG seja aprovado, porque, na verdade, como disse o
Deputado Anderson Adauto, um novo modelo virá com o próximo
mandato do Governo Federal. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 20 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
Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.310/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.588/2001, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóvel que descreve
ao Município de Gonzaga. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 21 turno, o Projeto de Lei n° 1.588/2001 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.853/2001, do
Deputado Geraldo Rezende, que autoriza o Poder Executivo a fazer
doação de imóvel ao Município de Limeira do Oeste. A Comissão de
Fiscalização Financeira 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. 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 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.853/2001 na forma do vencido em 1° turno,
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - De plano, podemos observar que não

existe quórum para o prosseguimento dos trabalhos. Assim, peço a V.
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Exa. que encerre a reunião.

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 terça-feira, dia
12, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição do dia 12/11/2002.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 270a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 6/11/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 1.962/2002; aprovação - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n°2.055/2002; aprovação com as Emendas
nos 1 e 2 - Discussão, em i° turno, do Projeto de Lei n° 2.089/2002;
aprovação com as Emendas n os 1 e 2 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n°2.158/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 922/2000; apresentação
das Emendas nos 1 a 5; encerramento da discussão; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n°
1; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação; votação da
Emenda n° 3; aprovação; votação da Emenda n° 4; aprovação;
votação da Emenda n° 5; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 926/2000; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.269/2000;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.276/2000; aprovação na forma do vencido em
1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 2.170/2002;
aprovação - Questões de ordem - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.974/2002; discurso do Deputado Márcio Kangussu;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila

- Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -

rÀ



341
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes
- Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 91h15min, 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 Wanderiey 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 2° Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

1.962/2002, do Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tocantins imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira 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 i° turno, do Projeto de Lei n° 2.055/2002, do
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Virginópolis o imóvel que especifica. A Comissão de
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Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2,

apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em l o turno, o Projeto
de Lei n° 2.055/2002 com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de

Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.089/2002, do

Deputado Miguel Martini, que torna obrigatória a adoção de medidas
de segurança contra o furto e a troca de recém-nascidos em
maternidades no Estado e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas
n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Saúde perdeu prazo para

emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 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 1° turno, o Projeto de Lei n° 2.089/2002
com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.158/2002, do
Deputado Agostinho Silveira, que dispõe sobre obrigações relativas ao
fornecedor que indevidamente levar o consumidor a protesto em
cartório e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto 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
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Lei n° 2.158/2002 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Defesa do Consumidor.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 922/2000, do Deputado
Ambrósio Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que
menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira 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° 922/2000

EMENDA N° 1
No anexo do Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, suprima-se a escola Cidade dos Meninos
da relação de estabelecimentos de ensino, referentes ao Município de
Ribeirão das Neves.

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão
Justificação: O substitutivo apresentado ao Projeto de Lei n°

922/2000 autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóveis às
escolas estaduais que relaciona e que foram recentemente
municipalizadas.

Ocorre que, em relação a Escola da Cidade dos Meninos de
Ribeirão das Neves, o imóvel em que funcionam as instalações físicas
do educandário pertencem à entidade e nunca pertenceu ao poder
público.

O convênio firmado entre a Prefeitura de Ribeirão das Neves e a
Cidade dos Meninos, com a finalidade de possibilitar o atendimento de
demanda escolar, por meio da Escola Municipal Frederico Ozanan,
menciona, com clareza, no inciso II, alínea "a" da cláusula segunda
que o imóvel pertence àquela entidade.

Portanto, o dispositivo do anexo do Substitutivo n° 1 que estabelece
autorização para a doação de imóvel à Prefeitura não faz o menor
sentido, tendo em vista que o bem nunca pertenceu ao possível
doador, e sim a uma instituição privada, razão pela qual estamos
propondo a presente emenda com o objetivo de suprimir a escola
citada, tendo em vista o equívoco cometido.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda ora proposta.
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EMENDA N°2

Acrescente-se ao anexo:
* - O quadro do Anexo da Emenda n° 2 foi publicado na edição do

Diário do Legislativo" dê 9.11.2002.
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2002.
Ambrósio Pinto
Justificação: O que nos motiva a apresentar esta emenda é o apelo

que recebemos do Prefeito Municipal de Piranguinho, Sebastião
Francisco de Andrade, município sob a jurisdição da 1 S SRE, de
Itajubá, cujos imóveis que abrigam duas escolas estaduais
municipalizadas em passado recente ficaram excluídos do parecer
para o 20 turno, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que só menciona a Escola Hilza Dias de Carvalho
como municipalizada.

Tendo em vista que o município em comento recebeu, por meio de
convênio, a estrutura de três unidades de ensino, nada mais justo que
se lhe transfira também a titularidade das escolas estaduais
municipalizadas Dr. Ataliba de Morais e a Almerinda Valente de Lima,
conforme cópias dos contratos de cessão de uso anexados a esta
emenda.

Entendemos que a proposição em exame mereceu o adequado
aperfeiçoamento com a sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1
no âmbito da citada Comissão.

Entretanto, o substitutivo, no caso de Piranguinho, deixou de
contemplar no anexo as citadas escolas estaduais municipalizadas lá
situadas, as quais são destinadas aos uso exclusivo de escolas
municipalizadas, não se tratando, naqueles dois prédios, de
coabitação das duas redes de ensino, estadual e municipal.

Pretendemos com esta emenda, tão-somente, seja dado o mesmo
tratamento às duas unidades de ensino, o que é plenamente
justificável, tendo em vista tratar-se de mera correção de erro formal.
Não consubstancia matéria nova, prescindindo a sua aprovação de
Acordo de Líderes, pelo que contamos com o apoio dos ilustres
colegas à aprovação desta emenda.

EMENDA N° 3
Acrescente-se ao anexo:
* - 0 Quadro do Anexo da Emanda n° 3 foi publicado na edição do
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"Diário do Legislativo" de 9.11.2002.

Sala das Reuniões, 27 de setembro de 2002.
Ambrósio Pinto
Justificação: O que nos motiva a apresentar esta emenda é o apelo

que recebemos do Prefeito Municipal de Frutal, Antônio Heitor de
Queiroz, município sob a jurisdição da 39 SRE, de Uberaba, cujos
imóveis que abrigam duas escolas estaduais municipalizadas em
passado recente ficaram excluídos do parecer para 20 turno da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que só
menciona a Escola São Bento da Ressaca e a Escola Raul de Paula e
Silva como municipalizadas.

Tendo em vista que o município em comento recebeu, por meio de
convênio, a estrutura de mais sete unidades de ensino, nada mais
justo que se lhe transfira também a titularidade das demais escolas
estaduais municipalizadas, conforme cópias dos contratos de cessão
de uso anexados a esta emenda.

Entendemos que a proposição em exame mereceu o adequado
aperfeiçoamento com a sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
no âmbito da citada Comissão.

Entretanto, o substitutivo, no caso de Frutal, deixou de contemplar
no anexo as citadas escolas estaduais municipalizadas lá situadas, as
quais são destinadas ao uso exclusivo de escolas municipalizadas,
não se tratando de coabitação das duas redes de ensino, estadual e
municipal.

Pretendemos com esta emenda, tão-somente, seja dado o mesmo
tratamento às duas unidades de ensino, o que é plenamente
justificável, tendo em vista tratar-se de mera correção de erro formal.
Não consubstancia matéria nova, prescindindo a sua aprovação de
Acordo de Líderes, pelo que contamos com o apoio dos ilustres
colegas à aprovação desta emenda.

EMENDA N° 4
Acrescente-se ao anexo:
* - O Quadro do Anexo da Emenda n° 4 foi publicado na edição do

"Diário do Legislativo" de 9.11.2002.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2002.
Ambrósio Pinto
Justificação: O que nos motiva a apresentar esta emenda é o apelo
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que recebemos do Prefeito Municipal de Pouso Alto, José Russano
Júnior, município sob a jurisdição da P SRE, de Caxambu, cujos
imóveis que abrigam duas escolas estaduais municipalizadas em
passado recente ficaram excluídos do parecer para o 20 turno da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que só
menciona a Escola Antônio Amâncio da Silva como municipalizada.

Tendo em vista que o município em comento recebeu, por meio de
convênio, a estrutura de mais duas unidades de ensino, as Escolas
Municipais Ribeiro da Luz e Maria Ferraz Koeler, nada mais justo que
se lhe transfira também a titularidade das demais escolas estaduais
municipalizadas, conforme cópias dos contratos de cessão de uso
anexados a esta emenda.

Entendemos que a proposição em exame mereceu o adequado
aperfeiçoamento com a sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
no âmbito da citada Comissão.

Entretanto, o substitutivo, no caso de Pouso Alto, deixou de
contemplar no anexo as citadas escolas estaduais municipalizadas lá
situadas, as quais são destinadas ao uso exclusivo de escolas
municipalizadas, não se tratando, naqueles dois prédios, de
coabitação das duas redes de ensino, estadual e municipal.

Pretendemos com esta emenda, tão-somente, seja dado o mesmo
tratamento às duas unidades de ensino, o que é plenamente
justificável, tendo em vista tratar-se de mera correção de erro formal
não consubstancia matéria nova, prescindindo a sua aprovação de
Acordo de Líderes, pelo que contamos com o apoio dos ilustres
colegas para a aprovação desta emenda.

EMENDA N° 5
Acrescente-se no Anexo:
* - O Quadro do Anexo da Emenda n° 5 foi publicado na edição do

"Diário do Legislativo" de 9.11.2002.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2002.
Ambrósio Pinto
Justificação: O que nos motiva a apresentar esta emenda é o apelo

que recebemos do Prefeito Municipal de São Lourenço, Clóvis
Aparecido Nogueira, município sob a jurisdição da 7° SRE, de
Caxambu, cujos imóveis que abrigam duas escolas estaduais
municipalizadas em passado recente ficaram excluídos do parecer
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para o 2° turno da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que só menciona a Escola Ida Mascarenhas Lage,
como municipalizada.

Tendo em vista que o município em comento recebeu, por meio de
convênio, a estrutura de mais duas unidades de ensino, as Escolas
Municipais Meio Viana e a Coronel Manoel Dias Ferraz, nada mais
justo que se lhe transfira também a titularidade das demais escolas
estaduais municipalizadas, conforme cópias dos contratos de cessão
de uso anexados a esta emenda.

Entendemos que a proposição em exame mereceu o adequado
aperfeiçoamento com a sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
no âmbito da citada Comissão. Entretanto, o substitutivo, no caso de
São Lourenço, deixou de contemplar no anexo as citadas escotas
estaduais municipalizadas lá situadas, as quais são destinadas ao uso
exclusivo de escolas municipalizadas, não se tratando, naqueles dois
prédios, de coabitação das duas redes de ensino, estadual e
municipal.

Pretendemos com esta emenda, tão-somente, seja dado o mesmo
tratamento às duas unidades de ensino, o que é plenamente
justificável, tendo em vista tratar-se de mera correção de erro formal.
Não consubstancia matéria nova, prescindindo a sua aprovação de
Acordo de Líderes, pelo que contamos com o apoio dos ilustres
colegas para aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto cinco emendas, sendo uma do Deputado Eduardo Brandão,
que recebeu o n° 1, e quatro do Deputado Ambrósio Pinto, que
receberam os n

o
s 2 a 5, e que, nos termos do § 4 0 do art. 189 do

Regimento Interno, serão votadas 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 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
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda
n° 5. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto
de Lei n° 922/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas
nos 1 a 5. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 926/2000, do Deputado
Durval Angelo, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva das redes pública
e privada do Estado. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 926/2000 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.269/2000, da
Deputada Elaine Matozinhos, que estabelece normas referentes às
práticas comerciais que envolvam a venda de título de capitalização e
similares no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1 1 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.269/2000 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.276/2000, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que torna obrigatória a afixação
de placas de sinalização informando a presença de 'pardais" a partir
de 200m de distância. A Comissão de Transporte opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.276/2000 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 2.170/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria
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Helena Pinto da Silva e outros o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - O Projeto de Lei n° 1974/2002 tem

por objetivo consolidar a legislação tributária no Estado de Minas
Gerais, reduzindo a alíquota do ICMS para 12% nas operações
internas com ferro, aços não planos e outros produtos.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, verificando a inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que
encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Indago do Deputado Márcio Kangussu se está
usando a palavra para encaminhar. Entendi que havia pedido a
palavra para formular questão de ordem.

• Deputado Márcio Kangussu - Inscrevi-me para discutir o projeto.
• Sr. Presidente - Como a Presidência ainda não colocou o projeto

em discussão, passo a palavra a V. Exa. para questão de ordem.
O Deputado Márcio Kangussu - Mas não pedi questão de ordem.

Inscrevi-me para discutir. Esse projeto é polêmico.
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, pela ordem. Deputado

Márcio Kangussu, entendo que a importância desse projeto é relativa.
E um absurdo diminuir o ICMS de 18% para 12%, principalmente o
incidente sobre cimento. Como V. Exa. talvez pense como eu e como
não há quórum no Plenário, acho que V. Exa. deve discutir essa
questão quando os Deputados estiverem presentes, para tomarem
conhecimento do assunto. Será mais democrático quando todos
puderem participar.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, pela ordem.
Concordo inteiramente com a observação do Deputado Rêmolo
Aloise. Dentro dessa lógica, gostaria de colocar em discussão o
projeto para todo o Plenário, se possível para a unanimidade desta
Casa, principalmente no momento em que se instalarão dois novos
Governos, o da União e o do Estado. Quando toda a classe
trabalhadora clama por uma reforma tributária, é bom analisarmos um
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projeto dessa magnitude com mais cuidado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, pela ordem. Não
entendo o motivo da polêmica, uma vez que as outras matérias foram
votadas sem quórum e ninguém levantou essa questão. Sabemos que
hoje existe uma guerra fiscal entre os Estados, em razão da
inexistência de uma política tributária em nível federal. A questão dos
produtos industrializados do algodão já foi atendida. Esta Casa
encaminhou-a como emenda, em outro projeto. Em outros Estados, a
alíquota dos artefatos de cimento já é de 12%. Com isso, estamos
perdendo empregos e divisas em Minas Gerais. Por questão de
coerência, a questão de ordem para verificação de quórum deveria ter
sido feita nos projetos anteriores. Ou estamos defendendo os
interesses de Minas Gerais ou não estamos. O projeto do Governador
é bom. E correto. E a forma de enfrentarmos a guerra fiscal dos
Estados. Ser contra esse projeto ou não votá-lo já é ser contra Minas
Gerais.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.974/2002, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de
26112/75. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 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 por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Política
Agropecuária. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para discuti-[o,
o Deputado Márcio Kangussu.
- O Deputado Márcio Kangussu - Tanto quanto o Deputado Durval
Angelo, somos defensores dos trabalhadores, dos produtores do
Estado de Minas Gerais. Entretanto, em virtude dessa nefasta guerra
fiscal a que ele se referiu, temos de analisar o projeto com maior
cuidado para saber os reais interesses de sua tramitação nesta Casa.

Deputado Durval Angelo, quero me informar melhor a respeito para
me posicionar com clareza. Se V. Exa. já tem consciência de que o
projeto é bom para os trabalhadores, para os produtores de Minas
Gerais, vai proferir seu voto com clareza e convicção. Eu, não. Por
isso, quero discuti-lo.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Deputado Márcio

Kangussu, as coisas estão mudando nesta Casa. O Líder Deputado
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Durval Ângelo, de maneira intempestiva e neoliberal, segundo o
Deputado Paulo Piau, quer que seja votado, sem quórum, um projeto
que dá incentivo à indústria de aço e de cimento.,

Em Minas Gerais o cimento está cartelizado. E uma vergonha. Não
estou entendendo a pressa do Deputado Durval Angelo para votar o
projeto. Ele alega que os outros projetos já foram votados. Acontece
que são matérias em que não há impacto financeiro para o Estado.

Sr. Presidente, V. Exa. tem o dever regimental de encerrar, de
plano, esta reunião, tendo em vista a inexistência de quórum para
essa votação.

O Deputado Márcio Kangussu - Além de conceder aparte a V. Exa.,
fico muito feliz, pois, por ter profundo conhecimento do projeto em
questão, irá, com certeza, enriquecer este debate.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Nobre colega, foi o que
sempre quis e fiz aqui. Sempre tive a preocupação de estudar toda a
matéria que tramita nesta Casa. Acho que essa é a nossa função
enquanto parlamentares.

Quero deixar bem claro que o discurso do neo-socialista Deputado
Rêmolo Aloise não confere com a realidade. Estão falando muita
besteira sem conhecer o projeto. Não é o caso do Deputado neo-
socialista, que é entendedor da matéria.

Em tese, estão sendo beneficiados três produtos.
O Deputado Márcio Kangussu - Deputado, V. Exa. disse que estão

falando besteira...	-
O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Vou explicar. Não estou me

referindo a V. Exa. Ao querer discutir a questão, V. Exa. demonstra
preocupação em compreendê-la.

Os produtos resultantes da industrialização do algodão seriam
contemplados. A Casa já aprovou essa matéria. Se não foi um projeto,
uma emenda, pelo menos o Presidente da Casa buscou uma solução
para isso. No nosso Estado, muitas indústrias de malha e confecções
eram prejudicadas com a concorrência paulista. Não são grandes
indústrias, são pequenas indústrias e microindústrias. Isso já foi
votado nesta Casa.

Entendo que a Casa já definiu 113 da área de abrangência do
projeto. No projeto está assim: "nas operações com ferro e aços não
planos". Se fossem aços planos, aí, sim, nobre colega neo-socialista,
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grandes empreendimentos seriam beneficiados. Quando
escrevemos "aços não planos", estão incluídos os aços longos, da
construção civil, barateando-se em 6% esse produto, que também é
usado em casas populares e, diga-se de passagem, não tem um
mercado cartelizado.

Quando se coloca "para o setor de artefatos de cimento", segundo
um colega, vai ser beneficiado o Grupo Votorantim, do tucano José
Ermírio de Morais. Isso é baleia. Quando falamos em setor de
artefatos de cimento, referimo-nos às pequenas empresas que
produzem lajes pré-moldadas, para as quais o Antônio Ermírio de
Morais vende cimento - aí está o cartel. Aqui, o que está sendo
beneficiado não é o cimento, mas estamos forçando o emprego nesse
setor a migrar para Goiás, São Paulo ou Rio de Janeiro, onde são
cobrados 18%. Para o Antônio Ermirio de Morais não faz diferença,
porque é o seu cimento que é vendido em todos os lugares.

Se os Deputados verificarem em suas cidades, verão que, apesar de
existirem grandes empresas nesse setor, a grande maioria engloba
pequenas empresas e microempresas. As grandes resolvem seu
problema em nível federal. Elas têm o seu problema de alíquota
resolvido bem antes, têm direito a compensação tributária e muitas
outras coisas. Já isto aqui atende a pequenas empresas e
microempresas. Na minha cidade, Contagem, muitas empresas serão
beneficiadas - empresas que têm de dois a dez empregados e que
hoje estão fechando suas portas.
Já defendi essa posição antes mesmo das eleições, antes da

gloriosa vitória do grande Presidente estadista, Lula da Silva. Quando
o Presidente desmembrou o projeto para que a questão da confecção
dos produtos de algodão fosse agilizada em outro projeto, esta Casa
votou por unanimidade. Por que, então, não votarmos agora? A
questão que quero frisar é que todas as matérias anteriores foram
votadas sem quórum. Por que uma matéria que gera emprego e é de
interesse do setor produtivo do Estado não pode ser votada do
mesmo jeito? Além do mais, temos quórum para discussão, sim, até
porque várias comissões acabam de ser abertas, e por isso mesmo
estou discutindo, tentando sensibilizá-los. De qualquer forma, penso
que até sem quórum deveríamos votar essa matéria, que é a favor de
Minas e do emprego neste Estado.



353
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputados, ao

analisarmos o projeto, podemos, à primeira vista, levar um susto,
porque trata de três matérias absolutamente distintas. Em primeiro
lugar, trata da redução da carga tributária sobre os produtos
industrializados do algodão, o que beneficia de forma importante as
pequenas empresas e as microempresas - aquelas que fabricam
camisetas, tecidos, etc. Penso que isso é importante, e sempre
defendemos a redução da carga tributária. Trata o projeto também dos
produtos resultantes de ferro e aços não planos - aí, é um projeto
carimbado. E claro que beneficia a indústria da construção civil,
excluindo a indústria automobilística, que produz o aço e o ferro já em
chapas. Por fim, trata dos produtos resultantes de artefatos de
cimento - e, nesse caso, não há benefício para as empresas
produtoras de cimento. Quer dizer, nota-se que são três produtos
absolutamente distintos.

Mas quero chamar atenção para o fato de que estamos no apagar
das luzes deste Governo. Apesar de ser um projeto do Governador
Itamar Franco, ele não vai ter nenhuma ação direta a partir desse
projeto; isso vai passar para o próximo Governador. Assim, vendo a
tendência das posições tomadas pelo futuro Governador, Aécio
Neves, e mesmo pelo futuro Presidente, Lula, gostaria que tivéssemos
um pouco de cautela. Hoje, na imprensa mineira, noticiou-se que
estaria para ser negociado um acordo entre a COPASA e a Prefeitura
de Belo Horizonte.

O Deputado Márcio Kangussu - Para corroborar o raciocínio de V.
Exa., Deputado Carlos Pimenta, essa é a minha tese.
Democraticamente e de forma civilizada, tanto em Minas Gerais como
na União, criaram-se as equipes de transição.

Esse projeto, como V. Exa. disse, terá efeito no Governo seguinte.
Seria no mínimo prudente ouvirmos a equipe de transição do futuro
Governador Aécio Neves, que, com certeza, tem mais preocupações
com Minas Gerais que o atual Governo.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - O pensamento é esse.
Hoje a imprensa mineira relata uma posição do Governador Aécio
Neves, evitando que se divulgasse um convênio entre a COPASA e a
Prefeitura de Belo Horizonte, O Aécio se manifestou dizendo que não
seria prudente, que gostaria de ter mais tempo, e o Governador Itamar
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Franco recuou no anúncio desse convênio da COPASA com a
Prefeitura de Belo Horizonte.
O Governo Lula está sendo bastante cauteloso. Tomei

conhecimento pela imprensa - e chamarei a atenção do Deputado
Durval Angelo para este aspecto - de que estaria sendo discutido um
convênio para compra de aviões supersônicos pela FAB. O Governo
Lula pediu que se esperasse um pouco.

Sem a manifestação do Governo Aécio Neves, esta Casa não pode
passar o carro na frente dos bois. Baseio-me em posições tomadas
pelo Governo Aécio Neves e pelo Governo Lula.

O Deputado Márcio Kangussu - A lógica do Deputado Durval Angelo
é a mesma de V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sou a favor de todos os
projetos que estimulem a produção em nosso Pais e em nosso Estado
e que gerem empregos. Vários projetos apresentados pela Casa
reduzem a carga tributária. Para o Jequitinhonha, região de Minas que
V. Exa. representa, aprovamos um projeto dando ao Governador a
opção de reduzir até zero o imposto sobre a energia elétrica usada
nos projetos de irrigação de pequenos produtores e microprodutores
rurais. Esse projeto foi aprovado, e não houve manifestação do
Governo.

Hoje, as pessoas que fazem irrigação e produzem alimentos estão
passando dificuldades, porque a energia elétrica está cara e o
Governo não se manifestou sobre o problema.

Não votarei esse projeto, porque não há nenhuma manifestação do
Governo ou pelo menos da equipe de transição. Entendo que seria
prudente que esta Casa desse um prazo maior, pelo menos de uma
semana; se o futuro Governador disser que há interesse do Governo
Aécio Neves na aprovação desse projeto, vamos votá-lo e aprová-lo.
Não hoje, sem que pelo menos algum ponto tenha sido assinalado
pelo Governo Aécio Neves, nesse projeto, para ser levado adiante, em
1 1 turno.

Hoje, abstenho-me de votar, até que ocorra manifestação da
comissão de transição do Governo Aécio Neves - que estará presente
nesta Casa a partir da próxima semana, reunida com a Mesa e com
as bancadas - para tomarmos uma decisão importante como essa.
Quero ter uma posição oficial do Governo Aécio Neves em relação a
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esse projeto.

O Deputado Márcio Kangussu - Deputado Carlos Pimenta, minha
posição está de acordo com essa lógica manifestada por V. Exa.
Quando os Deputados que representam a região mineira da ADENE
pensarem em redução da carga tributária, devem pensar em atrair
investimentos para as regiões Norte e Nordeste de Minas. Assim
poderemos praticar a tão sonhada eqüidade, tratando os desiguais de
modo diferente e gerando o desenvolvimento.

Ouvir a equipe de transição é necessário. Tramita também, nesta
Casa, a lei orçamentária. Será que isso não trará impacto na receita
do próximo ano, levando à infração da Lei de Responsabilidade
Fiscal? Tudo isso deve ser pensado.

Somos a favor e defendemos os incentivos para que Minas Gerais
gere emprego e renda; entretanto, essas coisas devem ser colocadas
com bastante clareza. E não é no apagar das luzes do atual Governo
que votaremos um projeto dessa magnitude, sem ouvir a equipe de
transição do futuro Governo, que já manifestou, conforme disse o
Deputado Carlos Pimenta, a intenção de vir a esta Casa. O próximo
Governador está mostrando mais respeito por este parlamento do que
o que vai sair. Pelo menos essa deferência esta Casa tem de ter em
relação ao futuro Governador Aécio Neves. Concedo a palavra ao
Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Deputado Márcio
Kangussu, a discussão das alíquotas dos impostos sobre produtos e
também sobre o ICMS tem ocorrido desde 1999, quando aqui
chegamos. Trata-se de um debate que não é afeto só a esta Casa,
mas a várias outras Assembléias, à Câmara dos Deputados, ao
Senado, enfim, a todas as instâncias dos Poderes Executivo e
Legislativo. O que se discute é qual seria a alíquota que pode
incentivar a produção e qual a que, ao contrário, pode provocar, por
exemplo, a falência das empresas.

Para além do problema do mercado interno, as alíquotas altas
produzem, no mínimo, três problemas: a falência da empresa, a
informalidade ou a migração para um Estado vizinho que tenha uma
alíquota menor. Em Minas temos uma das maiores alíquotas de ICMS
do País. E esse tem sido um dos grandes problemas discutidos nesta
Casa, ao longo dos últimos quatro anos.

kA
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Mas o problema maior é que estamos tratando de três produtos

fundamentais, o algodão, o aço e os derivados do cimento, que têm
uma capilaridade muito grande do ponto de vista da geração de
emprego e renda, especialmente na construção civil e na indústria
têxtil.

Esta Casa tem de ter uma posição, ou seja, o que ela pensa sobre
essa questão do imposto? Quero colaborar para ampliarmos a
discussão e as idéias. O que temos discutido sempre é que as
alíquotas de Minas Gerais são muito grandes, 18%. E, mais ainda, o
Micro Geraes está obrigando muitos empresários brasileiros a pagar
6% a mais pela importação de produtos de outros Estados.

Essa questão da diminuição da aliquota é um projeto do Governador
Itamar Franco e não é de última hora. Está agora em votação, mas
está em tramitação e pronto para discussão desde junho deste ano. O
que esta Casa precisa refletir também é que ontem mesmo, num
telejornal noturno de grande audiência, havia uma discussão em
relação à posição do Bush sobre o aço americano, falando-se da
diminuição da alíquota e do incentivo à produção do aço naquele país.
Aí vem outra questão. Minas Gerais, maior produtor de aço do País,
está agora enfrentando o mercado americano, que está conseguindo
incentivo fiscal para o seu aço. Logo, há também o problema do
mercado internacional. E Minas se coloca no centro das atenções na
questão do aço.

Nós, enquanto Casa Legislativa independente e autônoma, temos
de ter uma posição clara quanto às decisões que vamos tomar aqui. E
por isso que me coloco favorável a esse projeto, porque diminui o
ônus da produção. Se saímos, no final do Governo Azeredo, como um
dos Estados que estavam à frente na produção industrial, no setor
comercial e em termos de crescimento, hoje somos um dos últimos
em termos de avanço econômico e industrial.

O Deputado Márcio Kangussu - Mas isso não foi por culpa desta
Casa, Deputado.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Absolutamente, mas
quero colocar, neste momento, que essa discussão foi para mostrar
que diminuir alíquota é uma forma de incentivar a produção. Acho
essa a base da nossa discussão. Por isso, coloco-me favorável a esse
projeto.

rÃ'
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O Deputado Márcio Kangussu - A tese defendida por V. Exa. é a

mesma de todos os parlamentares, de todas as pessoas que
representam o povo de Minas no parlamento. Entretanto, a questão é
a oportunidade. Se V. Exa. coloca que é importante proporcionarmos
condições para que o Estado dê incentivo, pode ser que o próximo
Governador, Aécio Neves - que tem feito articulações na esfera
federal para a reformulação do pacto federativo, já que ele não é uma
liderança só em Minas, mas no País -, tenha um avanço maior que o
próprio projeto. Então, não podemos, de forma nenhuma, votá-lo sem
ouvir a equipe de transição para saber o que ela pensa, o que o futuro
Governador pensa. Talvez - ou com certeza - ele tenha idéias e ações
para o seu futuro Governo melhores que as que estão aí e até mesmo
que esse projeto. Talvez possamos enriquecê-lo. Portanto, é
importante este debate, neste momento, e também que ouçamos a
equipe de transição. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Deputado Márcio Kangussu, esta Casa
possui coisas interessantes. O nobre Deputado Durval Angelo -
lamento profundamente que ele não esteja em Plenário; aliás, ele está
usando microfone de ouvido e, talvez, esteja falando diretamente com
o Lula - está defendendo os empresários. Não dá para entender.
Estou nesta Casa há 12 anos e conheço o nobre Deputado, um
brilhante Deputado. Dois projetos seus foram aprovados nesta reunião
sem quórum. Agora, ele vem defender os empresários do setor de
cimento. Não é preciso dizer quem é o dono do cimento neste País.
Estão até comprando indústrias de cimento fora do País, e vêm com
essa conversa fiada de que o beneficiado será o pequeno empresário.
Onde? Não dá para entender, Márcio Kangussu.

Sr. Presidente, há quórum para discussão, regimentalmente, mas
não o há para votação. Materializar hoje esse projeto é praticamente
impossível. Peço a V. Exa. que termine esta reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado
Rêmolo Aloise que a palavra está com o Deputado Márcio Kangussu.

O Deputado Márcio Kangussu - Agradeço, mais uma vez, a
intervenção do Deputado Rêmolo Aloise. Gostaria de reafirmar a
nossa postura para discutir esse projeto. Assim como os demais
pares, temos interesse - e, talvez, eu mais do que ninguém - em
proporcionar meios para que a atividade produtiva e a classe
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trabalhadora possam cada vez mais se desenvolver,
principalmente nas áreas que tenho a honra de representar, os vales
do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de Minas. Entretanto,
votarmos esse projeto neste momento, sem antes ouvirmos a equipe
de transição, sem antes sabermos o que isso significa na receita do
orçamento para o próximo ano, é intempestivo. Portanto, peço a V.
Exa. que retire da pauta esse projeto e que realizemos uma reunião
com a equipe de transição. Assim, nos colocaremos com maior
autoridade para defender o povo mineiro. Obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, antes de iniciar a

discussão do projeto, vejo que não temos quórum para fazer a
discussão. Conto 18 Deputados em Plenário. Peço a V. Exa. que
encerre, de plano, a reunião e resguarde a mim o direito de discutir na
próxima reunião.

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 ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 271 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 7/11/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Rêmolo Aloise; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 2.056/2002; aprovação com as Emendas nos 1 e 2 - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 2.113/2002; aprovação com a Emenda
n° 1 - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Aílton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
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Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite -
João Paulo - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
-	Ata

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

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verifica-se a

inexistência de parlamentares no Plenário, por isso solicitamos o
encerramento, de plano, desta reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Avila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo
Aloise solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de forma
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que o Projeto de Lei n° 1.974/2002 seja apreciado em último lugar.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.056/2002, do
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Virginópolis o imóvel que menciona. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas
n°5 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto 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 os 1 e 2.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n°2.056/2002 com as Emendas n

o
s 1 e 2.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.113/2002, do
Deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Abaeté o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 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. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°2.113/2002 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Verifica-se, mais uma vez, a

ausência de parlamentares no Plenário. Solicito, portanto, o
encerramento de plano desta reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 7111/2002, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
César Emanuel Caetano Burle, ocorrido em 2/11/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE

2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

- O Sr. Presidente designou, em 12/11/2002, na 409 Reunião
Ordinária, Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Analisar o
Convênio Assinado pelo IPSEMG com o Centro de Promoção á
Saúde - CEPS -, para Averiguar as Intenções Constantes nesse
Acordo, a requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, aprovado
em 31110/2002, a qual passou a se denominar Comissão Especial do
CEPS-IPSEMG. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira; suplente - Deputado Geraldo Rezende; pelo PL: efetivo -
Deputado Marco Régis; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PTB:
efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Fábio Avelar;
pelo PT: efetivo - Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado
Rogério Correia; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves;
suplente - Deputado Bené Guedes. (Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.)	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.317/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-Arte
de Itapecerica, com sede nesse município.

A proposição foi considerada, pela Comissão de Constituição e
Justiça, jurídica, constitucional e legal.

No prosseguimento da tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la, conforme o estabelecido no art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Pró-Arte de Itapecerica é entidade regularmente

constituída na forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, criada
com o objetivo principal de promover trabalhos em prol do
conhecimento, divulgação e execução da arte sob vários aspectos e
modalidades.
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Entendemos que é necessária a prática de atividades

educacionais e divulgadoras da cultura nacional, tendo em vista as
limitações que hoje enfrentam os programas governamentais nesta
área, sem os recursos e incentivos que ela requer, bem como o
objetivo que tal prática atinge: a harmonização mental - hoje a arte é
utilizada como aliada no tratamento psiquiátrico - e o restabelecimento
necessário do orgulho e da nobreza humana.

Portanto, afigura-se-nos justa e oportuna a intenção de se conceder
o título de utilidade pública â referida entidade, em reconhecimento de
suas iniciativas.

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

2.317/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No
2.335/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Itália Cautiero Franco
à Escola Estadual do Bairro Luar da Pampulha, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentação
A matéria de que trata a proposição está regulada pela Lei n°

13.408, de 21/12/99, por dispor sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuídas nos
arts. 1° ao 30 dessa lei, segundo as quais a denominação dos
referidos bens públicos será atribuída por lei; a escolha recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, não
podendo haver, em um mesmo município, mais de um
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estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Convém ressaltar que, em resposta a pedido de informação
formulado por esta relatoria, foi esclarecido pela Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração que inexiste no Município de
Ribeirão das Neves outro próprio estadual com a denominação
proposta. Satisfeitos os demais requisitos, é importante mencionar
que a Secretaria de Estado da Educação, à qual se encontra
vinculada a escola, se manifestou favoravelmente à proposta de
mudança de nome.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.335/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Paulo

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

2.335/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposição em tela é de iniciativa do Deputado Eduardo Brandão

e tem por escopo seja dada a denominação de Itália Cautiero Franco
à Escola Estadual do Bairro Luar da Pampulha, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, 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 a indicação do nome da Sra. Itália Cautiero Franco - saudosa e
estimada pessoa - para denominar escola estadual no Bairro Luar da
Pampulha encontra apoio não só da Secretaria de Estado da
Educação, conforme indica documentação anexada ao processo,
como de toda a comunidade do citado bairro, pois além de ser a
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homenageada portadora de virtudes e aptidões diversas, foi
também a mãe do atual Governador, igualmente estimado por aquela
gente.

Nada mais justo, portanto, seja prestada a devida homenagem
àquela personalidade, que, por afinidade com os valores do povo
mineiro e sua dedicação ao bem-estar do próximo, deixou gratas
recordações a todos que desfrutam de seu convívio.

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

2.335/2002 em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Paulo Piau, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 409° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/11/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 342/2002
(encaminha o Projeto de Lei n° 2.449/2002), do Governador do Estado
- Ofícios e telegrama - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 2.450 a 2.456/2002 - Requerimentos
nos 3.533 a 3.540/2002 - Requerimentos dos Deputados Rogério
Correia (2), Carlos Pimenta e outros (2), Miguel Martini (2), Paulo Piau
(2), Antônio Andrade e Sebastião Costa - Comunicações:
Comunicações do Deputado Marcelo Gonçalves (2)- Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Marcelo Gonçalves, Doutor Viana
e Sargento Rodrigues - 2 8 Parte (Ordem do Dia): 1° Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial do CEPS-
IPSEMG - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e
outros, Antônio Andrade, Sebastião Costa, Rogério Correia, Miguel
Martini (2) e Paulo Piau (2); deferimento - Questões de ordem;
suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Requerimento do Deputado Carlos
Pimenta e outros; deferimento; questões de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ajiton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
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Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - 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 l4h15min, 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, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 342/2002*
Belo Horizonte, 8 de novembro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o Projeto de Lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Ingai.

A medida consubstanciada na justificativa proposta pela Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração - SERHA - visa
regularizar a doação pelo Poder Executivo ao Município de Ingai, do
imóvel e respectivas benfeitorias, com 621 ,00M2 de área, situado na
Av. Aureliano Souza Pinto, sln°, naquele Município, registrado sob o
n° R-2.937, Livro 2-13, fls. 241, no Cartório de Registro de Imóveis da
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Comarca de Iturnirim.

O imóvel objeto da proposição, que foi doado pelo Município
supracitado ao Estado de Minas Gerais, em 21 de novembro de 1980,
e vinculado à Secretaria de Estado da Saúde através da Declaração
de Propriedade Estadual n° 370, de 10 de dezembro de 1980,
atualmente, não corresponde à demanda do atendimento em serviços
de saúde para a população, necessitando de reforma e ampliação em
suas instalações.

A Secretaria de Estado da Saúde manifestou-se favorável à doação
pretendida pelo Município, tendo em vista a municipalização das
ações de saúde, não encontrando óbice do ponto de vista técnico em
efetivar a transferência de domínio, nos termos da documentação
constante do processo que faço anexar.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de
meu alto apreço e consideração.

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

PROJETO DE LEI N°2.449/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ingaí o imóvel

que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

lngaí o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído
de um terreno e respectivas benfeitorias, com a área de 621,00m2
(seiscentos e vinte e um metros quadrados), situado na Av. Aureliano
Souza Pinto, s/n°, no Município de lngaí, registrado sob o n° R-2-937,
Livro 2-13, fis. 241, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itumirim.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação, a que se refere o
"caput" deste artigo, destina-se ao funcionamento e ampliação do
Posto de Saúde Arthur Teodoro Leite.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único, do artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando o Relatório de Atividades desenvolvidas por
esse órgão no terceiro trimestre de 2002. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e de Assuntos
Municipais, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n°
1.622/2001, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 1.622/2001.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei n° 2.175 e
2.339/2002, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei.)

Da Fundação Educacional de Lavras, Unidade agregada à UEMG,
manifestando preocupação com os poucos recursos destinados à
UEMG na proposta orçamentária do Governo. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n°2.396/2002.)

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete
do Secretário da Fazenda, encaminhando os demonstrativos
contábeis da administração direta, autarquias, fundações, fundos
estaduais e o consolidado fiscal, referentes ao mês de setembro de
2002. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Luiz Antonio Fleury Filho, Ouvidor-Geral da Câmara dos
Deputados, agradecendo os esclarecimentos prestados por esta Casa
à Ouvidoria Parlamentar por solicitação da Federação de Associações
de Pais e Alunos do Estado.

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social, informando a transferência de
recursos para os Fundos Municipais de Assistência Social destinados
à manutenção dos Serviços Assistenciais de Ação Continuada/2002,
para os municípios que menciona.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de
recursos destinados à COPASA-MG, referentes às parcelas dos
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contratos que menciona. (- Distribuídos à Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da Seção Minas Gerais da
OAB, solicitando a aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
50/2002, que trata da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 50/2002.)

Do Sr. Neylhor Moreira Alves, Diretor de Comunicação do Centro
Acadêmico de Biologia da UNIMONTES, informando o resultado das
eleições para Reitor e Vice-reitor ocorridas nessa Universidade. (- A
Comissão de Educação.)

TELEGRAMA
Do Sr. Carlos Alberto Gasparete. 1 0-Secretário da Câmara Municipal

de Juiz de Fora, solicitando a inclusão em pauta do projeto de lei
orgânica da Defensoria Pública do Estado. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n° 50.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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° 2.450/2002
Declara de utilidade pública o Grupo Esperança Terceira Idade, com

sede no Município de Morada Nova de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Esperança

Terceira Idade, com sede no Município de Morada Nova de Minas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2002.
Agostinho Silveira
Justificação: O Grupo Esperança Terceira Idade é uma sociedade

civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover em especial o
bem-estar da comunidade da terceira idade. Diante do exposto, e
tendo em vista que a entidade, conforme documentação apresentada,
atende plenamente aos requisitos previstos na legislação em vigor,
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tornando-se por isso habilitada a receber o título declaratório de
utilidade pública em âmbito estadual, conto com o indispensável apoio
dos nobres parlamentares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.451/2002
Declara de utilidade pública a Creche Lar Escola da Caridade - LEC

-, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar Escola da

Caridade - LEC -, com sede no Município de lpatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2002.
Ivo José
Justificação: A Creche Lar Escola da Caridade - LEC -, fundada em

3/5/86, é uma entidade civil sem fins lucrativos de natureza filantrópica
e educacional. São seus objetivos amparar e educar as crianças
carentes, combater a fome e a pobreza e promover a preservação do
meio ambiente, a fauna e a flora. Todo esse trabalho visa a melhorar a
qualidade de vida das pessoas assistidas pela Creche e a beneficiar a
comunidade na qual está inserida. Tendo em vista o trabalho
desempenhado e os benefícios que a entidade presta à comunidade,
solicitamos o inestimável apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto 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°2.452/2002
Dispõe sobre os procedimentos para utilização, no Estado, do

clínquer importado pelas indústrias de fabricação de cimento e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Toda e qualquer importação de clínquer, componente

alternativo utilizado na fabricação do cimento, pelas indústrias
cimenteiras do Estado, fica condicionada ao cumprimento das
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seguintes exigências:

- autorização prévia do órgão competente da Secretaria de Estado
da Fazenda, responsável pela fiscalização tributária no Estado, para
avaliação da conveniência de importação do produto, com relação ao
Fisco Estadual, evitando-se evasão de divisas;

II - comunicação, no prazo máximo de até quinze dias, do
recebimento do produto, às Secretarias de Estado da Fazenda, do
Meio Ambiente e da Indústria, Comércio e Turismo, pela indústria
importadora do clinquer, com a respectiva documentação e
informações necessárias, para fins de fiscalização tributária e
ambiental, mediante vistoria prévia e laudo técnico expedido pelos
órgãos competentes.

III - fornecimento de instruções técnicas, emitidas pelo fabricante do
clinquer importado, especificando, quanto ao produto importado:

a) o sistema de análise e controle de qualidade do clínquer, sob o
ponto de vista ambiental;

b) as matérias-primas utilizadas na sua fabricação;
c) a indicação da sua procedência e de sua origem;
d) o processo utilizado na sua fabricação, sendo que o

coprocessamento dos resíduos em fornos de produção de clínquer
importado deverá ser feito de modo a garantir a manutenção da
qualidade ambiental, evitando-se danos e riscos à saúde e atendendo
aos padrões de emissão fixados pelos órgãos competentes nacionais;

e) a indicação dos riscos de contaminação ambiental, se houver,
com possíveis danos para a saúde da população, dos operários que
vão manipular o produto, ou do meio ambiente;

f) as normas para armazenamento do produto e outras pertinentes.
Art. 2 0 - O clínquer importado só poderá ser utilizado pelas indústrias

cimenteiras do Estado, após a emissão do laudo de vistoria expedido
pelos órgãos competentes estaduais descritos no inciso II do art. 1°,
observadas as normas emanadas pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA -, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente ou
demais órgãos competentes.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2002.
lvair Nogueira
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Justificação: O projeto de lei em exame objetiva possibilitar maior

controle dos órgãos governamentais competentes, em Minas Gerais,
quanto aos produtos importados, no caso específico, o clinquer, que é
utilizado por indústrias de fabricação de cimento. Assim, pode-se
garantir que o referido produto, muitas vezes de origem desconhecida,
não venha causar prejuízos ao meio ambiente, à saúde das pessoas
que o manuseiam ou à população em geral.

A exigência de autorização prévia para a importação desse produto
emitida pela Secretaria da Fazenda proporcionará o exame da
conveniência da importação do clínquer, evitando-se os riscos de
evasão de investimentos e a perda de arrecadação para o Estado, já
que a indústria cimenteira tem forte concentração no Estado.

O laudo de vistoria prévia tem como objetivo evitar práticas
internacionais desleais, com ausência de políticas de controle
ambiental e de qualidade do produto fabricado em outros países.
Dessa forma, pretende-se evitar concorrências injustas com as
indústrias em nosso Estado, que utilizam o processamento total do
produto, sem a importação dessa matéria-prima alternativa.

Também há necessidade de se garantir que o clínquer importado
observe todas as normas exigidas para o similar, de fabricação
nacional, previstas pela Resolução n° 264, de 26/8/99, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, e outras pertinentes.

Resta lembrar que a produção do cimento, com todas as fases de
processamento realizadas em território nacional, incluída a fabricação
do clinquer, quando for o caso, permitirá maior aproveitamento da
mão-de-obra local, que constitui hoje um dos nossos principais
objetivos, considerando-se a atual crise de desemprego.

Em face do exposto, conto com a aprovação do projeto ora
apresentado pelos nobres pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 2.453/2002
Institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção

Integral ao Usuário de Drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva e
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Atenção Integral ao Usuário de Drogas, com a atribuição primordial
de formular a política estadual nos temas da prevenção, do
tratamento, da assistência e da reinserção social dos usuários de
drogas e seus familiares.

Art. 20 - Os princípios orientadores da Política ora instituída são:
- mudar uma lógica de discriminação aos usuários de drogas

visando a reduzir o processo de exclusão social;
II - estimular a pluralidade de ações preventivas, terapêuticas,

reabilitadoras e legais;
III - incentivar a participação da sociedade em geral nas iniciativas

voltadas à prevenção e à redução do uso abusivo de drogas;
IV - orientar todas as ações desta Política por informações

científicas e por uma ética que resguarde os direitos humanos e de
cidadania da população de usuários e da população em geral.

Art. 30 - As diretrizes fixadas para a Política de que trata esta lei são
as seguintes:

- educação preventiva: que compreende um conjunto articulado e
integrado de ações e serviços preventivos, individuais e coletivos,
tendo como objetivo facilitar o acesso à informação e à orientação,
bem como a espaços potencializadores de um desenvolvimento
integral do cidadão. Esta educação deve estar direcionada à
valorização da qualidade de vida por meio da interdisciplinaridade e
da associação de recursos pedagógicos como lazer, esporte e cultura,
estimulando o resgate e o fortalecimento dos laços do cidadão com
seu meio social (afetivos, escolares, profissionais, familiares,
solidários, entre outros) de forma responsável, ampliando os
compromissos do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e ao
contexto social em que vive;

II - atenção integral ao usuário de drogas e sua rede social: que
compreende uni conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais,
constituídos a partir de uma visão integrada de concepção de saúde
em uma perspectiva de redução de danos que engloba indicadores de
qualidade de vida, qualidade das relações interpessoais, inclusão
social e participação por intermédio do controle social;

III - contribuição ao debate sobre a repressão ao tráfico:
compreende a disponibilização de estudos e experiências de outras
áreas, como por exemplo as da saúde, da educação e da cidadania,
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visando à qualificação do planejamento de ações integradas da
política de redução de oferta e de demanda pelo uso de drogas; do
ponto de vista legal, esta diretriz visa, também, a contribuir para o
debate sobre o comércio ilegal de drogas legais e ilegais.

Art. 40 - Compete ao Estado, no tocante à Política Estadual de
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas:

- formular diretrizes, adequar e referenciar a política de prevenção
de drogas e atenção ao usuário;

II - apoiar a realização de eventos, encontros de formação
continuada, campanhas, pesquisas da realidade e estudos nas áreas
de educação preventiva, atenção integral ao usuário de drogas e
repressão ao tráfico;

III - acompanhar a implantação de programas de educação
preventiva nas escolas, continuados e sistemáticos, estendendo para
outras ações complementares, por meio da definição de critérios, com
a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e de
lideranças comunitárias;

IV - estimular a implantação de programas de prevenção nas
empresas públicas e privadas por intermédio de uma política de
recursos humanos para a abordagem, o encaminhamento ao
tratamento e a reinserção laboral dos servidores com problemas
relacionados com o uso de drogas;

V - potencializar a utilização dos espaços públicos com ações de
esporte, lazer, educação e saúde e ampliar a realização de eventos
culturais que respeitem as características locais e regionais, tornando-
os acessíveis à população em geral;

VI - estimular iniciativas de profissionalização e de geração de renda
que promovam a inclusão social de adolescentes em situação de
vulnerabilidade social;

VII - referenciar à rede de atenção à saúde voltada ao usuário de
drogas e sua família, associando modalidades de tratamento que
buscam abstinência àquelas orientadas pela estratégia de redução de
danos

VIII - estimular a implantação de programas de redução de danos
integrados em outras modalidades da rede de atenção à saúde,
visando a reduzir os prejuízos decorrentes do uso de qualquer
substância lícita ou ilícita;
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IX - reunir informações sobre danos epidemiológicos referentes

ao tema das drogas em nível estadual;
X - estabelecer uma interlocução qualificada com a mídia e com

promotores culturais, por meio das assessorias de comunicação
públicas e privadas, para sensibilizar a opinião pública, ampliar a
compreensão dos problemas das drogas na sociedade e informar
adequadamente com dados científicos;

XI - rediscutir e fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais
referentes à propaganda e ao comércio ilegal de drogas licitas;

XII - promover o debate sobre a legislação de drogas e a intersecção
dos aspectos jurídicos e de saúde em relação aos usuários e aos
dependentes de drogas em conflito com a lei;

XIII - aprofundar o planejamento e as estratégias para executar uma
política de repressão ao narcotráfico pela sua implicação no aumento
da criminalidade e da violência e na instabilidade econômica e política,
decorrentes dele;

XIV - acompanhar os resultados, avaliar e redimensionar as metas
mediante os resultados de impacto dos programas desenvolvidos,
integrando ações das secretarias estaduais e de setores da
sociedade.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará a Política Estadual de
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas no
prazo de noventa dias a partir da publicação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2002.
João Leite
Justificação: A Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção

Integral ao Usuário de Drogas tem como objetivo orientar as linhas de
ação do Governo do Estado, da sociedade civil organizada e da
iniciativa privada na abordagem do uso abusivo de drogas.

Para a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral
ao Usuário de Drogas o termo "drogas" é aplicado a qualquer
substância psicoativa, como álcool, tabaco, solventes e
medicamentos, substâncias lícitas, bem como àquelas consideradas
ilícitas, como a maconha, a cocaína e outras.

0 consumo de drogas afeta a vida em sociedade, podendo-se
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destacar seus malefícios na família, com a constatação do
aumento da violência doméstica, sendo que 2/3 dos casos de
espancamento de crianças e de agressões entre marido e mulher
ocorrem com pais ou maridos embriagados (Ministério da Saúde,
1997); por outro lado, a desagregação familiar, aliada ao desemprego
e à pobreza, provoca o fenômeno de crianças e adolescentes que
vivem na rua.

No trabalho, o uso indevido do álcool e das drogas é responsável
por 50% do absenteísmo e das licenças de saúde, atrasos, acidentes
de trabalho, baixa produtividade, desperdício de matéria-prima,
rotatividade e pela sobrecarga dos serviços médicos (ABEAD, 1990).

No trânsito, 75% dos acidentes fatais estão ligados ao abuso do
álcool; 61% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e 56,2%
dos que sofreram atropelamentos, apresentavam alcoolemia positiva
(ABEDETRAN, 1997).

No aumento da violência e da criminalidade; 68% dos homicídios
culposos, 62% dos assaltos, 54% dos assassinatos e 44% dos roubos
estão ligados ao uso de drogas (Ministério da Saúde, 1997).

A disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis e
seus parceiros sexuais concorre para que, no Brasil, cerca de 25%
dos casos de infecção pelo HIV estejam relacionados com o uso de
drogas injetáveis.

Na saúde pública temos um número elevado de internações
hospitalares decorrentes de patologias associadas à dependência de
drogas, em especial do álcool e do tabaco.

Para a popoulação em situação de vulnerabilidade social, o uso de
drogas se apresenta como uma opção na falta de acesso aos
equipamentos socioeducativos, assim como pode amenizar a extrema
distância entre a grande oferta de bens de consumo e a
impossibilidade de sua aquisição. O envolvimento com o mundo das
drogas tem se caracterizado como uma chance de mobilidade social,
já que, apesar do perigo, oferece possibilidades de "trabalho, inserção
e reconhecimento" de uma rede não formal de socialização.

Na rede escolar observa-se que a abordagem do tema entra no
cotidiano das atividades escolares somente de forma pontual e
através de iniciativas esparsas. Algumas experiências desenvolvem
essa temática através da interdisciplinaridade criativa, aproveitando os
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diferentes aspectos das disciplinas para colocar questões que
estimulem o exercício de uma escolha consciente da criança e do
adolescente.

A assistência aos usuários de drogas não acolhe a demanda e ainda
está permeada pelo paradigma "hospitalocêntrico", necessitando
fortalecer a rede intermediária de atendimento e reduzir as
internações, dando a devida importância para a contra-referência, que
deve reencaminhar o paciente, após uma intervenção de maior
complexidade para os recursos mais próximos da região de moradia,
para prosseguimento do tratamento.

A política de repressão ao tráfico ilícito está pouco equipada para
alcançar seu objetivo maior, que é reduzir a oferta de drogas no
mercado, tendo dificuldade de empenhar-se no enfrentamento dos
grandes traficantes, dedicando seus esforços, prioritariamente, na
repressão do nível intermediário do tráfico, justamente onde se
encontram os usuários de drogas, que se envolvem com o tráfico
como meio de obter a droga necessária para uso próprio.
Tendo em vista a caracterização do problema e os dados

epidemiológicos apresentados, encontramos as justificativas
necessárias para a implantação de uma Política Estadual de
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas, pois
somente com diretrizes claramente definidas e priorizadas e uma
proposta estruturada envolvendo e integrando as ações das
secretarias de Estado e de vários segmentos sociais, com a
participação ativa da sociedade civil, se pode enfrentar esse problema
de forma arrojada, com ética e competência.

O objetivo principal dessa política é intervir no problema do uso e do
abuso de drogas, visando à mudança de uma lógica de discriminação
instituída ao longo dos anos. A viabilização dessa mudança está
pautada pelo estímulo a pluralidade de ações preventivas,
terapêuticas, de cidadania e legais.

Dessa perspectiva, esta Política deve alinhar-se a outras políticas
sociais, bem como incentivar a participação da sociedade em geral na
discussão de temas relacionados com o uso de drogas e suas
conseqüências, na proposição e tomada de iniciativas que visem à
prevenção voltada à comunidade em geral, à atenção integral aos
usuários de drogas e à repressão ao tráfico de drogas, com o apoio do
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Governo e da sociedade, por isso conto com o apoio de meus
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.454/2002
Autoriza a veiculação de publicidade no encosto de cabeça das

poltronas dos ônibus intermunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E permitida a veiculação de publicidade no encosto de

cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais.
Parágrafo único - Exclui-se do disposto no "caput" a propaganda de

produtos nocivos à saúde.
Art. 20 - A receita líquida advinda da publicidade referida no art. 1°

desta lei será repartida igualmente entre a empresa permissionária do
serviço público de transporte coletivo intermunicipal e o DER-MG, que
a utilizará para realizar campanha de conscientização sobre
segurança no trânsito.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta rei no prazo de 180
dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2002.
João Leite
Justificação: E inquestionável o poder da propaganda na nossa

sociedade de consumo. Desse modo, todo espaço disponível poderá
ser usado para influenciar pessoas no seu cotidiano, tornando-as mais
conscientes e com capacidade para melhor exercer a sua cidadania,
adquirindo produtos benéficos para a sua saúde, condizentes com seu
poder aquisitivo.

Além do mais, a veiculação de propaganda poderá incentivar o
turismo nas cidades com patrimônio histórico e cultural, divulgando o
acervo patrimonial de nosso Estado.

Assim, solicitamos aos nobres pares apoio à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.455/2002
Cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs -

escolas de ensino médio da rede pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criadas nas escolas de ensino médio da rede pública

estadual as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs.
Art. 20 - O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes,

promoverá palestras, cursos e treinamentos, elaborará folhetos e
tomará as demais providências que se fizerem necessárias.

Art. 30 - O Poder Executivo poderá firmar convênios com Prefeituras,
entidades não governamentais, empresas particulares e órgãos de
divulgação, visando a melhor execução desta lei.

Art. 40 - O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias contados da
data de vigência desta lei, baixará ato próprio, regulamentando-a.

Art. 50 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2002.
João Leite
Justificação: Um instrumento que tem-se mostrado eficaz na

prevenção de acidentes nas empresas é a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes. A CIPA, nas empresas, é uma comissão
composta por representantes do empregador e dos empregados e tem
como missão a preservação da saúde e da integridade física dos
trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa, com
especial atenção aos problemas de medicina e segurança do trabalho
e com a conscientização dos funcionários em todos os níveis.

Reveste-se de grande importância a existência de uma CIPA nas
escolas estaduais, por ser instrumento eficaz para a absorção, por
parte da comunidade escolar, de conceitos de segurança e limpeza na
escola e de práticas necessárias para o combate de doenças, tais
como estresse e lesão por esforço repetitivo, e, ainda, de técnicas
ergonômicas na escola.

Os conceitos de segurança no trabalho não são novos, todavia
ainda não foram assimilados em alguns locais e, em especial, nas
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escolas públicas, onde não se tem notícia de trabalho semelhante.
Há quem pense que a ordem e a limpeza, na escola, são de
responsabilidade apenas da equipe de limpeza. A responsabilidade
pela ordem e pela limpeza pertence a todos, e a CIPA pode ser um
instrumento de conscientização de alunos e funcionários a respeito da
necessidade de se manter limpa e ordenada a escola, de modo a
propiciar um melhor ambiente para todos.

Também é fundamental a conscientização de alunos, professores e
funcionários acerca de doenças modernas e que a cada dia
acometem mais nossa sociedade, como é o caso do estresse e das
lesões por esforço repetitivo. São doenças que têm causado inúmeros
prejuízos à economia nacional, sendo primordial o conhecimento por
parte da sociedade de suas causas e da forma de sua prevenção.

E, portanto, de suma importância a criação de tais comissões,
visando o esclarecimento de alunos e funcionários a respeito de
técnicas de combate a práticas danosas à comunidade e a
constituição de um espaço de interação na comunidade escolar, pelo
que contamos com o apoio para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°2.456/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Novo o

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

Rio Novo imóvel e respectivas benfeitorias constituído de área com
1.999,50m 2 (mil novecentos e noventa e nove vírgula cinqüenta
metros quadrados), localizado na Rua Visconde do Rio Branco, nesse
município, registrado sob o n° 12.280 do livro 3-AA, no Cartório de
Registro de Imóveis de Rio Novo.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Dr. Onofre Dias Lareira.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justificou a doação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2002.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O projeto de lei em questão tem por objetivo formalizar

a doação de imóvel constituído de área com 1.999,500m2, doado ao
Estado pelo Município de Rio Novo, em 1966, para que funcionasse
como prédio escolar, o que de fato ocorreu.

O prédio foi cedido ao município há quatro anos e hoje abriga uma
escola com 40 anos de funcionamento, que não possui número de
salas suficientes para atender à demanda existente. Em vista disso,
até a biblioteca teve que ceder parte de seu espaço físico para o
funcionamento de uma sala de aula. Ali funciona também uma
unidade de recursos clínicos, outra de reforço e uma oficina, todas de
natureza pedagógica, que atendem a um grande número de alunos.

E importante mencionar que o imóvel necessita de reparos e
ampliações, mas a municipalidade nada pode fazer por não ter o seu
domínio.

Assim sendo, acreditamos que este parlamento, reconhecendo as
razões que fundamentam a proposição, se empenhará em aprová-la.

- 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° 3.533/2002, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a direção da Associação de Crédito ao
Empreendimento Popular - ACEP - pelos resultados obtidos por meio
do Banco do Povo em Uberaba. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

N° 3.534/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Otávio de Carvalho
Lopes, Diretor-Geral do Hospital Amélia Lins, por ter realizado reforma
nessa instituição, transformando-a em centro de excelência em
ortopedia. (- A Comissão de Saúde.)

N° 3.535/2002, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado que
acompanhe os agravos opostos pelo Ministério Público contra decisão
que concedeu benefícios ao Sr. Vanderson Ferreira de Araújo.

N° 3.536/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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encaminhado ofício ao Superintendente do INCRA, ao Diretor do
Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER-MG - e à Fundação
Palmares, encaminhando denúncia de iminente conflito em área
remanescente de quilombo, denominada Brejo dos Crioulos, na
localidade de Caxambu, no Município de São João da Ponte.

N° 3.537/2002, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte a agilização da
pavimentação, canalização, drenagem e contenção do córrego do
Cardoso.

N° 3.538/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte
cópia de denúncia contra a falta de segurança no Hospital Odilon
Berhens.

N° 3.539/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos cópia de duas denúncias de arbitrariedades cometidas pela
segurança da Santa Casa de Misericórdia.

N° 3.540/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
formulados apelos ao Governador do Estado com vistas a se
adjudicarem imóveis localizados na Rua Clorita, n°s 64 e 100, no
Bairro Santa Tereza em favor da Construtora MG-1 e a se manterem
as famílias nos referidos imóveis, até seu remanejamento, e ao
Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas a se buscar solução
para o problema habitacional das famílias residentes nesses imóveis.

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja realizada reunião
especial para debater denúncias de supostas irregularidades
administrativas e financeiras no IPSEMG. (- A Comissão Especial
CEPS - IPSEMG.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Rogério Correia, Carlos Pimenta e outros (2), Miguel Martini (2), Paulo
Piau (2), Antônio Andrade e Sebastião Costa.

Comunicações
- São também encaminhadas á Mesa comunicações do Deputado

Marcelo Gonçalves (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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público das galerias, quando se tem que fazer justiça, subimos a
esta tribuna. Nesta semana aconteceu um fato na Secretaria da
Segurança, quando um empresário chamado Maurício foi extorquido
pela Delegada Iracema. Depois de se identificar em um carro da
Polícia Civil, a Delegada prendeu Maurício no CEASA, levou-o para
um lugar reservado, ameaçou e pediu R$7.500,00. Maurício deu
apenas R$150,00, para concluir a negociação com a Delegada
posteriormente.

Todo cidadão deveria ter a coragem do Maurício, que relatou o fato
à Corregedoria de Polícia Civil, que o orientou como deveria proceder.
Seguindo essas orientações, marcou encontro com a Delegada em
lugar onde já os aguardavam uma equipe de Delegados e Detetives,
que fariam o flagrante. Parabenizo a Corregedoria da Polícia Civil, o
Corregedor Sérgio de Freitas e Renato Patrício. Ontem, no local onde
Maurício tem o sacolão, foi feito o flagrante com a Delegada. Havia
dois Delegados e seis Detetives presentes. Quando a Delegada viu
que estava sendo autuada em flagrante, tentou fugir, só não o fazendo
porque teve o pneu de seu carro furado por um Detetive. Esperamos
que essa Delegada não fique tranqüilamente recebendo seu salário
enquanto aguarda julgamento, nos corredores da Polícia Civil.

E engraçada a atitude do Secretário da Segurança, lamentando a
prisão da Delegada. Não há o que lamentar, pois ela realmente tem
de ser expulsa da corporação. Esperamos que a Delegada seja presa
e tenha um julgamento mais enérgico. Em nossa experiência na CPI,
os Delegados que foram denunciados e tiveram provado seu
envolvimento com o narcotráfico estão nos corredores da Polícia Civil.
A Delegada, que se encontra no DEOESP, já tem advogado
requerendo seu "habeas corpus", que é um direito que a ela assiste.
Espero que o Secretário da Segurança não lamente sua prisão. Ela
necessita ser presa e energicamente punida.

Desconhecemos o funcionamento do estatuto da Polícia Civil, mas,
passado algum tempo do crime cometido, tudo continua do mesmo
tamanho. Faço justiça à Corregedoria da Polícia Civil de nosso
Estado, que agiu corretamente, instruindo o Maurício, que estava
sendo extorquido, a fim de proceder ao flagrante.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Sr. Deputado,
discordo da interpretação dada por V. Exa. ao fato de o Secretário da
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Segurança Pública ter lamentado o fato, ou seja, a prisão da
Delegada. Creio que a interpretação do Secretário não é esta.
Conhecemos a honradez e a dignidade do Secretário e cremos que
ele lamentou, sim, ter nos quadros da Polícia Civil uma Delegada
desse naipe. A lamentação do Secretário se dá em virtude do mau
procedimento da Delegada de Polícia, que desonrou a Polícia Civil,
conduzida com seriedade pelo Secretário.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sem querer levar para o lado

pessoal, várias vezes, à época da CPI, quando falávamos do ex-
Secretário Mauro Lopes, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva sempre o
defendia, dizendo que estava havendo interpretações erradas por
parte da CPI. O Deputado é muito sério, apenas temos pontos de vista
diferentes. Conheço aquela parte da Polícia Civil e já sofri muito com
ela, por isso estou elogiando quem merece ser elogiado. Alguns
secretários que ocuparam essa Pasta nunca receberão elogios da
minha parte, como, por exemplo, o ex-Secretário Mauro Lopes, que foi
ao Ministério Público e denunciou a CPI. Fiz um desafio público a ele
e até hoje não obtive resposta.

Outra divergência de interpretação está na prisão da Delegada.
Respeito a opinião do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas não
lamento a prisão da referida Delegada.

Quero, mais uma vez, parabenizar a Corregedoria da Polícia Civil,
os Delegados que atuaram, os Detetives. Queremos, em nosso
Estado, uma polícia transparente, séria. Temos Delegados citados em
processos do narcotráfico que continuam na ativa. Estou
apresentando alguns documentos ao Ministério Público para
denunciá-los. Fiquei muito satisfeito com o que vi em relação à Polícia
Civil. Queremos essa polícia honesta.

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

Deputada Maria José Haueisen, todos os presentes nas galerias,
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, tenho recebido
inúmeros relatos de pais e familiares de alunos do Colégio Estadual
Milton Campos, o conhecido Colégio Estadual Central de Belo
Horizonte.

Considerado, durante muitos anos, o melhor Colégio da Capital, o
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Estadual Central formou gerações que vêm se destacando em
nosso meio, nos mais diversos setores de atividades. Com
capacidade para abrigar um grande número de alunos e com uma
localização privilegiada, o Colégio conta com professores
competentes, que procuram manter a tradição de excelência desse
estabelecimento.

Ultimamente, porém, as dificuldades vêm se avolumando: são
necessidades materiais de toda ordem, que vêm inviabilizando até
mesmo o funcionamento de rotina. Só para ilustrar, consta que
chegou a faltar papel para a realização das provas do mês de outubro.
Há pouco tempo houve rápida paralisação, em que ocorreu
manifestação dos alunos e pais, mas a situação de dificuldade
persiste.

As providências têm de ser definitivas, para restabelecer a
normalidade dos serviços educacionais que o Estado tem o dever de
proporcionar aos alunos. Minas não pode perder esse patrimônio, e os
mais de mil alunos desse Colégio não podem ficar prejudicados por
deficiências materiais.

Fala-se, na comunidade escolar, na possibilidade do fechamento
dessa instituição. Estou confiante, porém, de que isso não acontecerá.
As soluções virão, pois o Secretário Murílio Hingel é um homem sério,
que vem conduzindo com brilhantismo e seriedade, ao longo do
Governo Itamar Franco, a educação em nosso Estado. Como
professor que é, há de dar especial atenção aos problemas atuais e
afastar definitivamente a hipótese de fechamento do Estadual Central.

Solicitei, nesta data, à Comissão de Educação desta Assembléia a
realização de amplo debate sobre o tema, e estou certo de que a
situação estará resolvida em breve.

Peço aos nobres colegas Deputados que apóiem essa iniciativa,
participem dos debates e apresentem sugestões para revigorar esse
tradicional estabelecimento de ensino, patrimônio de todos os
mineiros.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, na tarde de hoje, faço esse
pronunciamento, preocupado com os prenúncios da possibilidade de
fechamento do Colégio Estadual Milton Campos, o tradicional Colégio
Estadual Central de Belo Horizonte, pois sabemos que, quando se
abre uma escola, fecha-se uma prisão, e o inverso também pode ser
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verdadeiro.

E preciso que a Secretaria da Educação e a Assembléia envidem
todos os esforços para que isso não aconteça. Os nobres colegas, a
Comissão de Educação e eu faremos todo o possível para que mais
esse fato desagradável e prejudicial à educação não se efetive. Muito
obrigado.

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

Sras. Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, voltamos a
esta tribuna nesta tarde para, infelizmente, falar mais uma vez sobre
as deficiências da segurança pública em nosso Estado. Desta vez,
destacaremos um fato, mas o foco principal de meu pronunciamento
não será o fato, mas seus desdobramentos e conseqüências, graças
ao sistema carcerário de Minas Gerais, com as rebeliões em suas
cadeias e penitenciárias.

Com muita tristeza, informo a morte do Sarg. Milton Bacelar
Assunção, com 45 anos de idade e 23 anos de serviços prestados à
polícia, Comandante do Destacamento de Aguas Vermelhas, casado
com a Sra. Dirlene Rodrigues de Assunção e pai de quatro filhos:
Mirlene, 20 anos; Sara, 18 anos; Milton Júnior, 12 anos; e Rômulo, 9
anos. (- Lê:)

No dia 5 de novembro último, o Sarg. Milton Bacelar Assunção foi
covardemente assassinado, quando se deslocava de Aguas
Vermelhas para Teófilo Otõni, onde prestaria depoimento no fórum. O
militar estava no ônibus da Viação Rio Doce, que faz a linha Teófilo
Otôni-Vitória da Conquista. Ele viajava fardado - uma de suas grandes
infelicidades.

Por volta das 21 horas do dia 5 de novembro, próximo ao Km 258 da
BR-1 16, uma mulher, ainda não identificada, fez sinal para que o
ônibus parasse. Assim que parou, dois marginais, conhecidos como
Washington Hilário e Silvio Porto Silva, ambos condenados pela
Justiça, saíram de matagal próximo e adentraram no ônibus,
anunciando o assalto. Após notarem a presença do Sargento,
renderam-no e tomaram-lhe a arma, um revólver calibre 38. O
Sargento tentou convencê-los a não fazerem nada com os outros
passageiros. Então, um dos homens, o Silvio, de 24 anos, disparou
contra o policial, que já estava desarmado. 0 tiro atingiu a boca do
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Sargento, que morreu na hora. Fazendo ameaças a outros
passageiros, o trio roubou cerca de R$52,00 do cobrador e deu ordem
ao motorista para que continuasse a viagem. Após 14km, ordenaram
que parasse o veículo e fugiram do local. Os dois homens foram
presos horas depois com a arma do crime e a que pertencia ao
Sargento. Vale ressaltar que o Silvio é foragido da Penitenciária
Agrícola de Teófilo Otôni e que, contra o Washington, há 11
mandados de prisão. Ambos são acusados de vários assaltos na
região do vale do Mucuri. O Sarg. Milton deixou a esposa e quatros
filhos, sendo que a mais velha tem 20 anos, a outra tem 18, um
menino tem 12, e o mais novo tem 9".

Fizemos questão de ler esse texto, evidenciando a perda de mais
um companheiro, que já havia prestado 24 anos de serviço à
sociedade mineira, defendendo-a de marginais, já que era
Comandante de Destacamento da cidade de Aguas Vermelhas.
Lamentamos a perda de mais um companheiro e cidadão, justamente
daquele que é pago pelo Estado para defender a sociedade, de forma
cruel e bárbara, sem ter esboçado nenhuma reação. Mesmo
implorando que não fizessem nada com os demais passageiros que
se encontravam no ônibus, não obteve a menor complacência.

Temos de refletir. Se o cidadão que pratica um crime como esse,
matando um policial indefeso e roubando passageiros de um coletivo,
não pensa nos direitos humanos daquela vítima, como podemos
admitir que possa gozar de algum direito humano? No momento do
crime, nem sequer se lembrou de que a vítima era um ser humano.

Temos denunciado constantemente as fugas ocorridas nos distritos
e nas delegacias. Ontem, da Delegacia de Furtos e Roubos, fugiram
três pessoas perigosas, homicidas e latrocidas. Esse é o nosso maior
temor. Anteriormente, já disse que a Polícia tem um trabalho enorme
para efetuar a prisão do indivíduo, para que seja conduzido à
delegacia. O Delegado, por sua vez, autua o flagrante e remete o
laudo de prisão em flagrante: o Promotor marca uma audiência, ouve
as testemunhas de defesa e de acusação e oferece denúncia; o Juiz
marca novas audiências. O custo de tudo isso para a população é
altíssimo. E o cidadão é condenado e entregue à penitenciária, como
no caso desses dois cidadãos, sendo que sobre um pesam 11
mandados de prisão por prática de vários delitos e o outro é foragido
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da Penitenciária Agrícola de Teófilo Otôni.

Hoje, às 15 horas, será realizada uma reunião da CPI do Sistema
Prisional, presidida pelo Deputado Ermano Batista. Ouviremos várias
autoridades, como a Secretária Angela Pace, o Comandante da P
Região e o Coronel reformado lsac, Diretor da Penitenciária. Temos
de estar atentos, porque essas fugas estão virando brincadeira.

Chamamos a atenção para o fato de que esse policial que morreu
estava fardado. O marginal viu que se tratava de policial militar e não
deu a mínima importância àquilo que representava, que é o poder
armado do Estado. Simplesmente deu um tiro em sua boca e o matou
covardemente. O que será, então, do cidadão que encontra pela
frente esses marginais que estão fugindo? Se com policial estão
fazendo isso, o que farão com o cidadão de bem, ordeiro, trabalhador,
sofrido, que pega ônibus lotado, que carrega marmita debaixo do
braço, que sua muito para conseguir ganhar o seu mísero salário no
final do mês? Esse é vítima de marginais que não se lembram, em
momento algum, da dor do ser humano.

Precisamos tomar atitudes urgentes. Não podemos ficar de braços
cruzados, deixar que nossas penitenciárias, nossos distritos policiais
continuem sendo palco de fugas e até de churrascos, como aconteceu
na Penitenciária José Maria Alkimim.

A nossa grande preocupação nesta tarde está voltada para todo o
trabalho que é feito pela Polícia, pelo Ministério Público e pelo
Judiciário, com um custo altíssimo para o contribuinte, para o cidadão
que paga imposto, não para o Governo. Sabemos que uma das
cargas tributárias mais altas do mundo é a do Brasil; está, pelo
menos, entre as cinco mais altas.

Nós, Deputados, temos de reagir, instalar uma Comissão de
Segurança Pública. Os Deputados precisam tomar uma atitude e fazer
com que essas fugas tenham um basta. Precisamos convocar o
Comandante da PM, o Secretário da Segurança Pública. Temos de
tomar as dores do cidadão. Não podemos deixar que pessoas
inocentes continuem sendo vítimas de marginais condenados que
fugiram.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado, fico feliz em
observar o seu entusiasmo, a sua garra e disposição na defesa do
generoso povo mineiro. E do conhecimento de todos a preocupação, o
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trabalho e a dedicação constante do Governador no combate à
violência, mas sabemos das limitadas condições financeiras do
Estado. Mesmo assim deu atenção muito especial à PM, investiu na
segurança pública, mas essas ações ainda são ineficientes diante dos
grandes desmandos nesse setor em Minas Gerais e no País.

Fico assustado observando a minha terra natal, lbirité, com quase
150.000 habitantes, uma das cidades mais carentes do Estado. O
índice de criminalidade praticado pela juventude é o mais elevado da
Grande BH. Nestes dias estamos empenhados num grande mutirão
contra a violência, tentando adquirir viaturas para as Polícias Civil e
Militar, O Prefeito de lbirité, meu irmão, Toni Pinheiro, tem
desenvolvido todos os esforços para também adaptar e estruturar o
policiamento da melhor maneira, mas mesmo assim a nossa força é
pequena diante desse grande problema do Brasil.

Domingo, fiquei espantado ao ler no jornal "Estado de Minas" a
notícia de que 200, 400 viaturas se encontram paradas no pátio da
Secretaria da Segurança Pública, enquanto inúmeras cidades,
inclusive lbirité, estão lutando, com todo o sacrifício, na busca de uma
viatura. Aliás, diante desse fato, apresentei um requerimento de
convocação do Secretário da Segurança Pública, a fim de que venha
a esta Casa prestar esclarecimentos e apontar um caminho para a
solução desse grave problema.

Ilustre Deputado Sargento Rodrigues, concordo com suas palavras e
espero que esta Assembléia, o Governo mineiro, enfim, todos nós,
com muita coragem e de forma eficiente, busquemos solucionar esse
grande problema. Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues!

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado, Deputado Dinis

Pinheiro.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado

Sargento Rodrigues, V. Exa. é testemunha da nossa preocupação
com a segurança pública, com o combate à violência que cresce
assustadoramente em todo o Brasil.

Farei uma reflexão neste momento, como alguém que participa há
muito tempo da luta pela dignidade humana, no espaço de defesa dos
direitos humanos. Faço parte de uma comissão pastoral de defesa
dos direitos humanos. Deputado Sargento Rodrigues, em nenhum

kA
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momento da minha história, da história da comissão de que
participo e das que conheço, que lutam pelos direitos humanos, existe
qualquer ação facilitadora, por exemplo, de fugas. A sua fala,
eventualmente, pode favorecer essa interpretação. Isso é
extremamente perigoso. Estamos, às vezes, habituados a criticar
determinado setor, mas, na fala de V. Exa., essa conclusão, que pode
ser estabelecida, não é justa com quem defende os direitos humanos.
Não conheço na História do Brasil nenhuma pessoa que defenda os
direitos humanos, nas organizações de que tenho participado e
convivido - inclusive presidi a Comissão de Direitos Humanos desta
Casa -, que tivesse proposto, por exemplo, que a lei deixasse de ser
cumprida ou que facilitasse a vida daqueles que praticam crimes e
violência.

Nessa luta de combate à violência, de melhoria do Estado, de
relação mais fraterna e mais justa entre as pessoas, espero que V.
Exa. considere os defensores dos direitos humanos como seus
parceiros, e não como adversários. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado Adelmo Carneiro Leão,
agradeço as suas palavras. Se ficou algo dúbio em meu
pronunciamento, esclareço que compartilhamos do mesmo ponto de
vista. Certamente nos falta fraternidade para vencer grandes
obstáculos, como as dificuldades enfrentadas pelos menos
favorecidas em todo o País.

O nosso questionamento se deve ao fato de que os marginais se
esquecem de que praticam crimes contra outro ser humano. Essa é a
nossa indagação. Não fazemos oposição à defesa dos direitos
humanos. Pelo contrário: queremos, cada vez mais, ressaltar a sua
importância. A Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares
criou uma Comissão de Direitos Humanos para que discutíssemos, de
igual para igual com outros organismos, propostas e melhorias, já que
os direitos humanos dos policiais, ao longo de vários anos, foram
feridos pelas autoridades incompetentes e truculentas. Portanto, deixo
bem claro que apoiamos as palavras de V. Exa.

Ficamos preocupados porque um ser humano não teve a coragem
de lembrar que atrás daquele policial também existia outro ser
humano. Temos de fazer essa reflexão.

Ressalto a nossa preocupação com o cidadão que vem pagando

L. -



392
seus impostos e sofrendo para vencer nesta vida. Vivemos hoje
uma busca incessante, uma luta incessante. Pais de família, pessoas
que vão à escola, crianças, adolescentes ou senhoras,
constantemente estamos sendo vítimas de marginais. O Governo do
Estado, a Assembléia, o Judiciário e o Ministério Público, por
obrigação, têm de ser responsabilizados por essas mortes que estão
acontecendo, sejam do policial, sejam do agente penitenciário, sejam
do policial civil, sejam do bombeiro ou de qualquer outra vítima dessa
escalada de violência que vem assolando o nosso Estado. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

2 a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Não havendo outros

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

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Analisar o Convênio
Assinado pelo IPSEMG com o Centro de Promoção à Saúde - CEPS -
e para Averiguar as Intenções Constantes Nesse Acordo, doravante
denominada Comissão Especial do CEPS-IPSEMG.

- Os nomes dos membros da referida comissão foram publicados na
edição anterior.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n°s 3.535 a 3.540/2002, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXI do art.

232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra
oportunidade, requerimento do Deputado Carlos Pimenta e outros
solicitando a realização de reunião especial para homenagear a TV
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Grande Minas - Montes Claros; e defere, ainda, cada um por sua
vez, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Antônio Andrade solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.41612001, uma vez
que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir
seu parecer; do Deputado Sebastião Costa solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.967/2002, uma vez que a
Comissão de Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir seu
parecer; e do Deputado Rogério Correia solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, uma vez
que a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir
seu parecer; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno, requerimentos do Deputado Miguel Martini (2)
solicitando que os Projetos de Lei n os 2.259 e 2.373/2002 sejam
encaminhados às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu
parecer; e do Deputado Paulo Piau (2) solicitando que os Projetos de
Lei n

o
s 2.331 e 2.112/2002 sejam encaminhados às comissões

seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verificando, de

plano, a ausência de parlamentares no Plenário, solicito o
encerramento da reunião.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que seja feita a
recomposição de quórum, enquanto entramos em entendimento.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, peço a suspensão da
reunião, para que possamos entrar em entendimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Antônio Andrade, vai suspender a reunião
por 5 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, peço recomposição de

quórum em vista de constarem matérias relevantes na pauta, para
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análise.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados.
Portanto, há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta e outros em que
solicitam a constituição de comissão de representação para analisar a
situação das BRs em Minas Gerais. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XIV do art. 232 do
Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, não apenas apóio

como louvo a iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, já que nossas
estradas se encontram em situação deplorável, intransitáveis,
ameaçando a vida dos cidadãos e prejudicando a economia mineira.
O Deputado Carlos Pimenta, que tão bem representa o Norte de
Minas, a área mineira da ADENE, sabe que nossa economia, baseada
no agronegócio e na agropecuária, sofre devido ao mau estado das
estradas. Solicitamos à Presidência que atenda ao requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, organizando a ida da comissão de
representação a Brasília e aos órgãos competentes para que essa
situação de emergência e urgência seja tratada com carinho não só
pelo Governo do Estado, mas também pelo Governo Federal.

A estrada que liga ltaobim a Almenara encontra-se intransitável. A
fruticultura da região, assim como a produção de leite e de carne, está
sendo imensamente prejudicada.

Louvo o requerimento do Deputado Carlos Pimenta, para ele
solicitando todo o apoio de V. Exa.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, creio que os quatro
últimos anos do Governo Federal foram um período vergonhoso para
as estradas brasileiras. Assistimos a diversos programas, no rádio e
na televisão, mostrando o estado caótico das rodovias federais
brasileiras. Quantas vezes discutimos, nesta Casa, nas comissões e
em Plenário, a situação das rodovias federais. Quero repudiar os

rÀ
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posicionamentos, muitas vezes demagógicos, de Deputados
Federais, na proximidade das eleições. A rodovia que liga
Muzambinho a Poços de Caldas, a BR-446, e a BR-491, Rodovia do
Café, que liga São Sebastião do Paraíso a Varginha, têm
permanecido durante estes quatro anos, em estado calamitoso. Vez
por outra, a demagogia de um Deputado, como o Sr. Carlos Melles,
levava o Ministro dos Transportes à beira dos buracos, com risco de
cair em suas crateras, a fim de que, às portas das eleições,
prometesse a restauração de rodovias da nossa região. O próprio
Governador eleito, Aécio Neves, não foi diferente. Era Líder do
Governo Fernando Henrique, é Presidente da Câmara dos Deputados,
e não teve prestigio suficiente para convencer o Ministério dos
Transportes a recuperar nossas estradas.

Quero repudiar essa posição, muitas vezes dúbias, de pessoas que
tiveram prestígio no Governo Federal. Agora, um deles, como
Governador, irá ver como é difícil governar o Estado quando o
Governo não atende aos pedidos e quanto, com seu prestígio, poderia
ter influenciado esse Governo de fiasco de Fernando Henrique
Cardoso, que só se preocupou em pagar juros internacionais, mas
não se preocupou em fazer investimentos no País. Muito obrigado.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de apoiar esse

requerimento do Deputado Carlos Pimenta. Já tivemos, durante esse
período parlamentar que está findando, uma grande luta da bancada
sul-mineira em prol das nossas estradas. O Deputado Chico Rafael,
juntamente com os Deputados Bilac Pinto, Sebastião Navarro Vieira,
Ambrósio Pinto, Alberto Pinto Coelho, como nós, do Sul de Minas,
trouxeram para esta Casa o que estava ocorrendo com essas
estradas. E hoje, lamentavelmente, temos a Rodovia 459 paralisada.
E uma obra importantíssima, ligando Itajubá a Poços de Caldas. Já
fomos inúmeras vezes a Brasília, e não tivemos nenhum retorno do
Governo Federal.

Vejo, Deputado Carlos Pimenta, que essa comissão está sendo
constituída num momento muito importante, porque as preocupações
de sua região irão se unir com as do Sul de Minas, irmanados num só
sentimento para com o povo mineiro. Temos que cobrar, sim. Vamos
fazer um movimento, vamos a Brasília, porque é impossível que uma
rodovia como a nossa continue nessa precariedade. Se necessário,
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faremos até denúncia ao Ministério Público. A população da região
está cansada de promessas. Se for preciso, trabalharemos no recesso
parlamentar para buscar recursos do Governo Federal.

Deputado Carlos Pimenta, estou inteiramente à disposição de V.
Exa. para compartilhar este momento tão importante em que as
nossas rodovias estão necessitando do apoio do Governo. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
quero agradecer a V. Exa. o deferimento desse requerimento,
acatando a Mesa a nossa pretensão e designando essa Comissão
Especial. E uma comissão que, além de especial, tem caráter de
emergência. Estive ontem com o Deputado Federal David de Castro e
rapidamente com o futuro Governador eleito, Aécio Neves e mostrei-
lhes a necessidade de a bancada mineira, com seus Deputados
Federais, unir-se para conseguir, antes da análise do Orçamento
Geral da União, o máximo de recursos para a recuperação de nossas
estradas.

O Governador eleito afirmou-me que ainda quer, como Presidente
da Câmara Federal, editar uma medida provisória a fim de
descontingenciar recursos que são provenientes da cobrança de
impostos, estão em uma conta específica e se encontram disponíveis,
na ordem de R$9.000.000.000,00, sendo 30% de Minas Gerais, para
a recuperação de nossas rodovias. Orientou-me que constituíssemos
uma comissão especial, analisássemos a situação junto com o DNER
e o DER-MG e fôssemos a Brasília o mais rápido possível, para nos
reunirmos com a bancada federal, tentando sensibilizá-la a fim de
votarem a medida provisória e segurarem no orçamento os recursos
para a recuperação de nossas BRs.

Portanto, pediria ao Presidente que designasse essa comissão o
mais rápido possível, pois gostaria de que houvesse reunião amanhã,
para traçarmos nossa estratégia e estar com os Diretores do DER-MG
e do DNER em Minas Gerais, a fim de agendar nossa ida à Brasília e
nossa reunião com a bancada mineira.

Já não é possível aceitarmos essa situação. Tanto as rodovias do
Norte de Minas, como por exemplo a BR-135, que requer um
tratamento todo especial, como as do Sul de Minas estão em um
estado precário, com pude constatar, recentemente. As estradas de



397
Minas Gerais estão deploráveis, e as pessoas estão sendo
obrigadas a trafegar por rodovias que não oferecem a mínima
segurança e conforto. Estamos vendo uma sucessão de acidentes,
que causam morte e ferimentos graves.

A sociedade reclama uma solução, o Governo está preocupado, e é
necessário que saiamos da retórica e partamos para a prática. E a
primeira medida prática será a constituição dessa comissão, que
entrará em contato com todas as Câmaras Municipais e Prefeituras do
Estado, para forçamos o Congresso Nacional a votar essa medida
provisória, que proporcionará a Minas mais de R$2.000.000.000,00
para a recuperação de suas BRs.

Se não fizermos um movimento dessa natureza, as pessoas
continuarão a ter seus carros quebrados, quando não perderem suas
vidas nas nossas estradas. Minas Gerais é uma vergonha em termos
de rodovias.

Agradeço aos Deputados e, principalmente, a V. Exa., que acatou
nosso requerimento. Solicito, novamente, que a comissão seja
nomeada ainda hoje, para que possamos, a partir de amanhã, traçar
nossa estratégia de suporte aos Deputados Federais e,
principalmente, ao futuro Governador do Estado, a fim de que
tenhamos os recursos suficientes para nossas rodovias. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Quero reforçar tudo o que foi dito aqui,
pois realmente a calamidade se instalou em nossas estradas. E temos
recursos que, desde o ano passado, foram votados e aprovados pelo
Congresso Nacional e sancionados pelo Presidente: a famosa SID,
que engasgou candidatos ao Governo Federal, que não sabiam o que
era.

Desde o ano passado, há recursos para a recuperação das estradas
da ordem de R$7.000.000.000,00 ou R$8.000.000.000,00 por ano, já
sendo arrecadados, neste ano, mais de R$6.000.000.000,00.
Entretanto, nada foi gasto com esse propósito, já que o Banco Central
desviou o dinheiro para outro destino.

Deputado Carlos Pimenta, espero que, desta vez, nossa comissão
obtenha êxito, pois já estamos cansados de sensibilizar Deputados
Federais e Senadores. O Ministro anterior não foi sensível à nossa
causa. Veio aqui, andou e não cumpriu o que prometeu. Mais uma
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vez, o Governo Fernando Henrique deixa os mineiros com buracos
em suas estradas, colocando em risco a vida de todos os cidadãos
que nelas transitam. Espero que, desta vez, tenhamos mais êxito e
possamos obter recursos para recuperar, de maneira urgente, as
nossas estradas, que estão causando acidentes e colocando em risco
a vida de quem transita por elas.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, levando-se em
consideração que os próximos requerimentos exigem quórum mínimo
de 39 parlamentares e que a chamada realizada pela Mesa apontou a
presença de 27, solicito o encerramento da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e trinta minutos do dia nove de outubro de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo, Rogério Correia e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria da pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.939/2002 na forma do
vencido no 1° turno, com as Emendas n os 1 a 3 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); e, em turno único, do Projeto de Lei n°
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2.213/2002 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Sebastião Navarro

Vieira - Cristiano Canêdo.
ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
Olivia, Ambrósio Pinto e Márcio Cunha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Maria Olivia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
20 turno, na forma do vencido no 1° turno, do Projeto de Lei n°
902/2000 (relatora: Deputada Maria Olivia). Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
2.105/2002. 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, 13 de novembro de 2002.
Maria Olivia, Presidente - Gil Pereira - Ambrósio Pinto.
ATA DA 9P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

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

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e Bilac Pinto
(substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da
Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
João Leres de Menezes, Diretor-Geral da Cooperativa de
Administração Rural do Estado de Minas Gerais - COOPMINAS -,
publicado no "Diário do Legislativo" de 25/10/2002. 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 0 turno, dos Projetos de Lei nos
2.271/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado João Batista de Oliveira), e
2.392/2002 (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Chico Rafael, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Bilac Pinto.
ATA DA g P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Cristiano Canêdo, José Braga e Adelmo Carneiro Leão, 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 José Braga, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
procede à leitura de convite da Fundação João Pinheiro. O Presidente
designa o Deputado Adelmo Carneiro Leão como relator do Projeto de
Lei n°2.371/2001, em turno único. Passa-se à 3 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão (2)
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solicitando a realização de audiência pública para se discutir a
criação da Agência Estadual de Vigilância Sanitária, com a presença
dos convidados que menciona e solicitando a realização de audiência
pública visando a discutir, junto às autoridades que menciona, a
aplicação das verbas públicas na área da saúde, bem como a
fiscalização da aplicação de tais verbas e das ações de saúde no
Estado de Minas Gerais, de acordo com as disposições da Emenda à
Constituição n ° 29 e as demais normas federais pertinentes; do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Saúde a fim de que seja analisada a situação da Santa
Casa de Jacutinga e de que se avalie a possibilidade de aumento do
repasse de recursos do SUS para os procedimentos de internação
naquela instituição; do Deputado Cristiano Canêdo solicitando seja
enviado oficio em nome da Comissão de Saúde ao Secretário da
Saúde, cientificando-o da denúncia relativa à ocupação dos leitos de
CII do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, por
pacientes que pagam o plano de saúde do hospital, em detrimento
dos pacientes do SUS e solicitando que sejam tomadas as
providências cabíveis; do Deputado Cristiano Canêdo em que solicita
seja enviado ofício ao Secretário da Saúde solicitando auditoria dessa
Secretaria junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Contagem, tendo em vista denúncias enviadas pelos Sindicatos dos
Médicos e dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais e pelo Sind-
Saúde-Contagem, acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos
serviços de saúde desse município; do Deputado Cristiano Canêdo
em que solicita seja enviado ofício ao Secretário da Saúde solicitando
auditoria dessa Secretaria junto à Secretaria Municipal de Saúde de
Juiz de Fora, tendo em vista denúncias enviadas pelo Vereador
Rogério Ghedin Servidei relativas à inoperância geral do SUS nesse
município, em especial, no que se refere à realização de cirurgias
eletivas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Eduardo de

Oliveira.
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ATA DA 21 a 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

CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO
DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA

EXTRALEGAL
Às quinze horas do dia cinco de novembro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Meio, Luiz
Tadeu Leite, Alberto Bejani e Dinis Pinheiro, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio,
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 apreciar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Corregedor-Geral de Polícia,
Sérgio Francisco de Freitas, encaminhando cópia da Sindicância
Administrativa n° 26/2001, instaurada pela Delegacia Adjunta de
Assuntos Internos - 7' DRSP - de Juiz de Fora contra os Detetives
Aloísio Alves da Costa e Carlos Alberto Lopes Vieira; ofício da
Diretora da Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora,
encaminhando cópia de ocorrência sobre a fuga e a recaptura do
detento Vicente de Paula Silva; correspondência de HalIem Zamir
Malma, preso no DEOESP, solicitando uma audiência com a
Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Luiz Tadeu Leite em que solicita a prorrogação do prazo de
duração da CPI por mais 60 dias; do Deputado Alberto Bejani em que
solicita sejam convocados a Sra. Angela Pace e Sr. Marcos Terrinha
para prestarem esclarecimentos à CPI; do Deputado Diniz Pinheiro
em que solicita sejam convidados os Coronéis PM lsac de Oliveira
Souza, Diretor da Penitenciária José Maria Alkmim, e Sócrates Edgard
dos Anjos, Comandante da 7a 	da PMMG, e a Juíza Luciene
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Medeiros, Diretora do Fórum de Ribeirão das Neves, para
prestarem esclarecimentos perante a CPI, sobre rebelião na
Penitenciária José Maria Alkimim, ocorrida no final de semana
passado. A seguir, a Presidência registra a presença do Sr. Marcos
Terrinha, a quem convoca a prestar esclarecimentos à Comissão,
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, 12 de novembro de 2002.
Ermano Batista, Presidente . Alberto Bejani - Diniz Pinheiro - Luiz

Tadeu Leite - Irani Barbosa.
ATA DA 99a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia seis de novembro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique, Agostinho Patrús (substituindo
este ao Deputado João Pinto Ribeiro, por indicação da Liderança do
PTB) e Hely Tarqüinio (substituindo o Deputado Antônio Carlos
Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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°s 2.355/2002 (relator: Deputado José Henrique);
2.368/2002 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada), que
receberam parecer por sua aprovação na forma original. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 3.518/2002, do Deputado
Agostinho Patrús. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique - Cristiano Canêdo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
"MENSAGEM N° 34312002*

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetida ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, a proposta de delegação ao Governador do Estado, com
atribuições para elaborar leis delegadas destinadas a proceder à
alteração da estrutura da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo.

O objetivo é permitir a racionalização da estrutura administrativa do
Estado, para o que torna-se necessária a delegação pretendida, a
vigorar até 31.01.2003, sem abertura de créditos especiais e com
poderes limitados a:

- Criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da Administração Direta, bem como
entidades da Administração Indireta, definindo suas estruturas
básicas, atribuições, objetivos e denominações;

- Criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso anterior,
alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a natureza de seu
recrutamento e fixar-lhes os vencimentos, observados os parâmetros
da atual sistemática;

- Proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo e ao remanejamento de dotações orçamentárias em
decorrência da aplicação dos incisos 1 e II;

- Alterar vinculações de entidades da Administração Indireta.
Ao ensejo, sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa

Excelência a manifestação de meu alto apreço e consideração.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais."
- A Comissão de Constituição e Justiça.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

COMUNICAÇAO
- O Sr. Presidente deu ciência ao Plenário, na 410 Reunião

Ordinária, em 13/11/2002, da seguinte comunicação:
Comissão de Educação - aprovação, na i ooa Reunião Ordinária, dos

Projetos de Lei n
o
s 2.31712002, do Deputado Mauro Lobo, e

2.335/2002, do Deputado Eduardo Brandão (Ciente. Publique-se.).
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.101/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.10112002, de autoria do Deputado Alberto

Bejani, objetiva declarar de utilidade pública a CAMPE - Consultoria e
Assessoria a Médias e Pequenas Empresas, com sede no Município
de Juiz de Fora.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 18/4/2002, 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 em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, por
sinal, que o art. 32 do estatuto da CAMPE veda a remuneração a
todos os seus integrantes no exercício de suas funções, a qualquer
tempo e sob qualquer pretexto, enquanto o parágrafo único do seu art.
34 determina que, em caso de extinção, seu patrimônio será
destinado à Faculdade de Economia e Administração da UFJF.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.101/2002
na forma original.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Paulo

Piau - Aílton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.217/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado João Pinto Ribeiro, por meio do Projeto de Lei n°
2.217/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de
Brumadinho - ACRCEAB -, com sede nesse município.

Publicado em 13/6/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a

documentação juntada ao processo, funciona há mais de dois anos,
contando com diretoria idônea, cujos membros não são remunerados
pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública.

Além do mais, o art. 21 do seu estatuto prevê que o Presidente, o
Vice-Presidente e os Diretores não serão remunerados e que, em
caso de dissolução, seus bens serão destinados a uma entidade
congênere (art. 19).

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.217/2002
na forma original.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ailton

Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.246/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.246/2002, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

visa a declarar de utilidade pública o Grupo das Samaritanas de Boa
Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.

Publicada em 27/6/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do
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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
análise 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 que o art. 12 do seu estatuto prevê a não-remuneração
para as funções da diretoria, enquanto o art. 23 prevê que, em caso
de sua dissolução, o patrimônio será destinado a outra instituição
congênere.

Entendemos, dessa forma, estarem satisfeitos os requisitos
estipulados pela Lei n° 12.972, de 27/7/1998, que trata da declaração
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.246/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Aílton

Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.273/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Sebastião Costa, por meio do Projeto de Lei n°

2.273/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinópolis, com sede nesse
município.

Depois de publicada, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Consultando a documentação anexada ao processo, constatamos

que a Associação comprovou ter personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas
idôneas.
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Verificamos, ainda, no art. 10 do estatuto da Associação, que

todas as atividades de seus dirigentes serão inteiramente gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação, dividendo ou
qualquer outra vantagem pecuniária, sob qualquer pretexto. O art. 30
estabelece que, em caso de dissolução da entidade, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere. Dessa
forma, demonstra servir desinteressadamente à coletividade.

Portanto, o projeto em causa está formulado de acordo com os
requisitos estabelecidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, não
encontrando óbice a sua tramitação na Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.273/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ailton Vilela, relator - Márcio

Kangussu - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.298/2002
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em comento, do Deputado José Henrique, visa a

declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar Mendes Pimentel,
com sede no Município de Mendes Pimentel.

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

Cumpre agora a este órgão apreciá-la conclusivamente, nos termos
do art. 103, 1, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Hospitalar Mendes Pimentel é uma entidade civil que

tem por objetivo prestar serviços médicos, em suas diversas
especialidades, inclusive laboratorial, à população de Mendes
Pimentel, além de coordenar projetos e pesquisas em sua área de
atuação, colaborando dessa forma com o desenvolvimento da
medicina e da comunidade.

Pelos trabalhos empreendidos, que redundam em benefícios para os
cidadãos, ela se torna merecedora do título declaratório de utilidade
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pública.

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

2.298/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
José Braga, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.319/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em exame
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Princesa, com sede no Município de Várzea da Palma.

Após ser publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
A entidade em questão tem por escopo o desenvolvimento

socioeconômico no local em que exerce sua atuação.
Em relação à área social, empenha-se em oferecer a seus filiados e

dependentes atividades culturais, esportivas e educacionais, com o
intuito de resgatar a solidariedade humana e aprimorar o espírito
comunitário.

Quanto às atividades econômicas, trabalha para a realização de
obras e melhoramentos que notadamente possam desenvolver os
setores produtivos.

Em virtude do exposto, julgamos de grande relevância a outorga do
título de utilidade pública à Associação Comunitária do Bairro
Princesa.

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

2.319/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.320/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
A entidade em apreço tem por objetivo maior a promoção do

desenvolvimento da comunidade, visando atender a suas
necessidades básicas.

Procura, dessa forma, depois de ouvir as reivindicações dos
moradores e seus associados, realizar obras de imprescindível
importância que possam melhorar a infra-estrutura local.

Estimula também o convívio entre as pessoas, promovendo
atividades que estreitem os laços individuais e sociais.

Diante de tais considerações, julgamos meritória a outorga do título
declaratório de utilidade pública à Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Nova Esperança.

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

2.320/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.324/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, visa a declarar de utilidade pública a Associação Betel de
Educação e Assistência a Crianças e Adolescentes, com sede no
Município de Machado.
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Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório presta relevantes serviços de

caráter social à comunidade de Machado, principalmente ao segmento
infantil e aos adolescentes, destacando-se, entre suas finalidades, a
formação psicopedagógica e moral das crianças carentes, para que
possam alcançar um futuro mais digno.

Diante disso, fica evidenciado o trabalho humano e solidário
desenvolvido pela instituição, justificando-se, assim, a declaração de
sua utilidade pública.

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

2.324/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.325/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Camanducaia, com sede nesse
município.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Na seqüência da tramitação, compete agora a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finalidade precipua a proteção e

assistência aos excepcionais, sob todas as formas possíveis, seja
incentivando o convívio entre eles, seja dando-lhes condições de
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integração na sociedade ou mesmo oferecendo-lhes diversão e
lazer; em uma palavra, promovendo a melhoria de sua qualidade de
vida.

Nada mais justo, pois, que o poder público prestar à APAE de
Camanducaia o reconhecimento pelos seus trabalhos de alta
relevância social.

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

2.325/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.336/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n.° 2.336/2002, do Deputado Dilzon Meio, objetiva
declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Capitólio,
com sede no Município de Capitólio.

Publicado no 'Diário do Legislativo", em 23/8/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°, quais sejam ter a entidade
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Verificamos, no caso, o pronto atendimento às exigências legais
pelos documentos que foram anexados aos autos do processo.
Ponderamos, também, que a entidade não remunera os membros de
sua diretoria pelo exercício das funções (art. 20 do seu estatuto) e,
sendo ela extinta, os bens remanescentes passarão à guarda de outra
instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (art. 22). E o
que está estabelecido no novo estatuto da entidade, reformado em
15/10/2000.
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Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.336/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Paulo

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

2.338/2002
Comissão de Constituição e Justiça

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

2.338/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a entidade
denominada Os Pequeninos de Jesus, com sede no Município de
Leopoldina.

Publicada em 23/8/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par de tais exigências legais, e examinando a documentação que
compõe os autos do processo, constatamos que a mencionada
entidade atende a todas elas. A esse respeito, vale ressaltar que o §
20 do art. 70 do estatuto da entidade prevê que todos os trabalhos da
diretoria serão considerados "apostolado cristão", não cabendo
nenhum direito à remuneração, sob qualquer título, enquanto o art. 60
estabelece que, em caso de dissolução da entidade, todo o seu
patrimônio será destinado à Sociedade São Vicente de Paulo de
Leopoldina.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.338/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Aílton

WA
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Vilela - Paulo Piau.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.361/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n°
2.361/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Lar São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Areado.

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

Fundamentação
O Lar São Vicente de Paulo tem por finalidade ajudar e abrigar a

quantos necessitem, principalmente aos pobres desamparados e aos
que, por algum motivo de foro íntimo, não se valem da caridade
pública. Ao prestar serviços ou desenvolver seus projetos, não faz
distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político ou religioso ou
condição social. Assim agindo, promove pessoas à margem da
sociedade, soerguendo-as para uma vida mais promissora.

Pelos princípios que o norteiam, ele se torna merecedor do título
declaratório de utilidade pública.

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

2.361/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Luiz Menezes. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.371/2002

Comissão de Saúde
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 2.371/2002, o Deputado Alberto Pinto
Coelho pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação
Instituto Clínico de Juiz de Fora, com sede nesse município.

A Comissão de Constituição e Justiça, na fase preliminar, não se
manifestou sobre a matéria. Em razão disso, o seu autor, valendo-se
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da prerrogativa regimental, requereu fosse ela à comissão seguinte
a que foi distribuída. Assim, cabe a este colegiado deliberar
conclusivamente sobre o assunto, conforme preceitua o art. 103, 1, 'a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Fundação é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos. Suas finalidades primordiais são prestar assistência
médico-cirúrgica e hospitalar; organizar e instalar ambulatório para
atendimento de doentes; manter um serviço de higiene pré-natal e de
assistência à maternidade; manter unidade de prevenção e combate
ao câncer; organizar cursos para a formação de um maior número de
auxiliares de enfermagem; prestar colaboração às autoridades
médico-sanitárias.

Tais metas, concretizadas por meio do seu trabalho, a tornam
merecedora do título de utilidade pública.

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

2.371/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, relator.,

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.372/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.372/2002, do Deputado João Batista de
Oliveira, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Pró-
Desenvolvimento de Senador Mourão, com sede no Município de
Diamantina.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 12/9/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe

os autos do processo, a referida entidade possui personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os
cargos de sua diretoria não são remunerados, e os Diretores são
pessoas reconhecidamente idôneas.
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Verificamos que o § 20 do art. 15 do estatuto da Associação

prevê que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros ou dos
instituidores, bem como as dos sócios serão inteiramente gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem, e o art. 27 diz que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra entidade
congênere do Município de Diamantina, juridicamente constituída, que
esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1°
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública; todavia, objetivando corrigir o nome da entidade,
apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.37212002 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA NJ°1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Distrital

Pró-Desenvolvimento de Senador Mourão, com sede no Município de
Diamantina.".

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Aílton

Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.377/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n° 327/2002, o Governador do Estado

fez remeter a esta Casa, para a devida apreciação, o projeto de lei em
referência, que tem por objetivo dar a denominação de Professora
Maria Olímpia de Oliveira à Escola Estadual de Ensino Fundamental,
com sede no Município de Fama.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.
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Fundamentação

A matéria de que trata a proposição está regulada pela Lei n°
13.408, de 21/12/99, por dispor sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

De acordo com os arts. 1° ao 3 0 dessa lei, a denominação dos
referidos bens públicos será atribuída por lei; a escolha recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade; e não
poderá haver, em um mesmo município, mais de um estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Convém esclarecer que, na justificação apresentada pelo autor do
projeto de lei, está dito que no Município de Fama não existe
estabelecimento, instituição nem próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Satisfeitos os demais requisitos, depreendemos que a proposta sob
comento está de acordo com as exigências legais que disciplinam a
questão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.377/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ailton

Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.378/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 65 da Constituição

mineira, o Governador do Estado fez remeter a este Legislativo, por
via da Mensagem n° 328/2002, o projeto de lei em tela, que tem por
objetivo dar a denominação de Professora Maria Fontes à Escola
Estadual de Santa Luzia, com sede no Município de Caratinga.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser apreciada quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.
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Fundamentação

A medida consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei
n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 2° a seguir transcrevemos, por
estabelecerem condições para se darem nomes oficiais a bens
públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei";

"Art. 2 0 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local".

Além do evidente cumprimento da exigência emanada do art. 1°,
verifica-se da leitura dos autos do processo que os demais requisitos
enunciados no art. 2 0 também estão plenamente atendidos. Isto posto,
inferimos inexistir impedimento à tramitação do projeto de lei sob
comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.378/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Aílton

Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.380/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.380/2002, do Deputado Sebastião Costa, visa

a declarar de utilidade pública o Conselho da Comunidade de Divino,
com sede no Município de Divino.

Após publicação em 13/9/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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O reconhecimento de utilidade pública pretendido pelo projeto em

estudo sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°.

Analisando a documentação que embasa o processo, verificamos a
observância de tais normas, particularmente o § 40 do art. 50 do
estatuto da entidade, que veda a remuneração aos cargos de sua
diretoria e a distribuição de vantagens ou lucros. Sobre o destino dos
bens da instituição em caso de ser ela dissolvida, o parágrafo único do
art. 13 do estatuto determina a sua destinação a entidades
congêneres.

Atendendo o projeto aos preceitos legais que versam sobre a
matéria, não acreditamos haver razão para obstar sua tramitação na
Casa, mas apresentamos emenda para adequar o nome do referido
Conselho ao disposto no art. 1° de seu estatuto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.380/2002
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho da

Comunidade de Divino Minas Gerais, com sede no Município de
Divino.".

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Paulo

Piau - Ajlton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.383/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Casa da Criança de Areado,
com sede no Município de Areado.

Publicada em 19/9/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação

rs



420
Consultando a documentação anexada ao processo,

constatamos que a Casa da Criança de Areado comprovou ter
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos,
ter em sua diretoria pessoas idôneas, que não percebem
remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Verificamos, ainda, no art. 7 0 do estatuto da entidade, que todas as
atividades dos membros da diretoria serão inteiramente gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, dividendo ou qualquer
outra vantagem pecuniária, sob qualquer pretexto. O art. 21 do
referido estatuto estabelece também que, em caso de extinção da
instituição, seu patrimônio será destinado a outra entidade congênere.
Dessa forma, demonstra ela servir desinteressadamente à
coletividade.

Portanto, o projeto em causa está formulado de acordo com os
requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não se
encontrando óbice a sua tramitação na Casa.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.383/2002
na forma proposta.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Paulo

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

2.389/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Sebastião Costa,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Júlia
Lobato Vicente de Tombos, com sede no Município de Tombos.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 19/9/2002, 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.
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Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,

constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos que o art. 50 do estatuto da entidade prevê a não-
rem unerabilidade dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal,
enquanto o art. 31 estabelece que, no caso de sua dissolução, os
bens serão destinados a instituição similar.

Embora não vislumbremos óbice de natureza jurídica à tramitação
do projeto, devemos apresentar-lhe emenda para acréscimo da sigla
da Associação, por se tratar de elemento integrante de seu nome
oficial.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitu cio nalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.389/2002 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Júlia Lobato Vicente de Tombos - AVIT -, com sede no
Município de Tombos.".

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Aílton

Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.416/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n°

2.416/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação
Hospitalar de Paraguaçu, com sede nesse município.

Publicado em 18/10/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
E a entidade referida atende, em específico, às condições

estabelecidas pela citada lei, conforme atestam os documentos que
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ilustram o processo, tornando-se apta a receber o título que se lhe
pretende outorgar. Além do mais, o seu estatuto, no art. 9°, § 30,
determina que no caso de sua extinção, o eventual patrimônio
remanescente será destinado a uma entidade congênere, e o seu art.
11 prevê que a entidade não poderá remunerar nem conceder
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, a seus Diretores,
Conselheiros, sócios, benfeitores ou equivalentes.

Embora formulado dentro da legalidade, o projeto deve receber
emenda, pois no seu art. 1° foi omitido o nome do município onde tem
sede a entidade mencionada no relatório.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.416/2002
com a seguinte Emenda n° 1.

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

de Paraguaçu, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Aílton

Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.863/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Carmo do Paranaíba o imóvel que especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma apresentada.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Carmo do
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Paranaíba, constituído por um terreno com área de 354,300m2,
situado no lugar denominado Fazenda do Paraíso.

Anteriormente à sua doação ao Estado, ocorrida em 1956, consta
dos autos uma escritura de compra e venda envolvendo 262,500m 2 do
terreno citado, na qual figura como vendedora Narcisa Maria de Jesus
e como adquirente o Município de Carmo do Paranaíba, tendo sido a
área remanescente, de 91,800m 2 , adquirida da Igreja Católica.

Esses esclarecimentos se fazem necessários ante o fato de que foi
anexada aos autos informação da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração mencionando haver indícios de que a área
a ser revertida ao patrimônio municipal estaria contida em uma área
maior, legitimada pela Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - em nome de terceiro, o
que explica a diligência dirigida ao autor da matéria, o qual juntou aos
autos oficio do Procurador do Município de Carmo do Paranaíba e
documentos de aquisição derivada da propriedade.

Feita a explanação relativa ao histórico do imóvel, é importante
mencionar que a autorização legislativa decorre da exigência
consignada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas
gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, especificamente no § 2 0 de seu art. 105, ao
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Há de se notar, no caso, que a medida não acarretará ônus para os
cofres do Estado nem repercussão na lei orçamentária, embora
represente uma redução do seu ativo permanente.

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

1.863/2001 no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Kemil Kumaira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.883/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n°

1.883/2001 estabelece cotas de vagas para crianças e adolescentes
atro-brasileiros nas escotas públicas do Estado, na educação infantil e
nos ensinos fundamental e médio.

Publicada em 29/11/2001, a proposição foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. Vem agora o projeto 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 estabelecer uma cota mínima de vagas

nas escolas infantis e do ensino fundamental e médio da rede pública
estadual, para as crianças e os adolescentes afro-brasileiros.

Há, na sociedade brasileira, um efetivo debate em torno das
chamadas ações afirmativas ou discriminações positivas, ou seja,
medidas que privilegiam determinados grupos sociais com o intuito de
reduzir as desigualdades sociais e políticas (Ação Afirmativa e
Princípio Constitucional da Igualdade. Joaquim Barbosa Gomes, Ed.
Renovar, 2001.).

A discussão volta-se notadamente para a proposta de fixação de
cotas para negros, pardos ou egressos das escolas públicas nas
instituições de ensino superior públicas. Recentemente, o debate foi
revigorado com a medida do Supremo Tribunal Federal que exigiu
que, nas licitações, empresas prestadoras de serviços terceirizados
reservem uma cota de seus empregos para negros.

Quando a questão é cotas nas universidades públicas, sempre se
destaca o fato de que, embora os negros representem 45% da
população brasileira, só 2% deles estão na universidade. Observa-se,
ainda, que os vestibulares das universidades públicas selecionam
aqueles que tiveram condições de estudar em escolas privadas e
apresentam um capital cultural familiar mais elevado, reduzindo ainda
mais o acesso não só dos negros, mas das camadas pobres, aos
bancos das instituições de ensino superior gratuitas.

Não cabe aqui manifestarmo-nos favoráveis ou contrários à reserva
de cotas para negros nas universidades públicas, mas tão-somente
reconhecer a procedência do debate.

Todavia, sob o enfoque da constitucionalidade, a discussão não
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procede quando o que está em questão é o ensino fundamental e
médio, salientando-se, desde já, que a educação infantil é de
responsabilidade do município, nos termos dos art. 30, VI, e ad. 211, §
20 , da Constituição da República.

No que tange ao ensino fundamental, de acordo com a Lei Maior,
não se deve fazer uma reserva de vagas para negros, porque é dever
do Estado assegurar vagas para todos, independentemente de credo,
cor, gênero ou classe social, nos termos do art. 208, 1, da Constituição
da República:

"Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

- ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive,
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;".

Ademais, o ensino fundamental, que, de acordo com o IBGE, está
próximo da universalização, é obrigatório, constituindo crime de
abandono intelectual não encaminhar os filhos à escola. Dessa forma,
não faz sentido reservar cotas de vagas quando o poder público deve
assegurar a existência do número de vagas necessário para atender
toda a demanda.

Em relação ao ensino médio, o II do art. 208 da Constituição da
República determina a sua "progressiva universalização". Assim,
embora não haja vagas suficientes para atender toda a demanda, tem
o poder público o dever de ampliar o número de vagas, tendo como
meta universalizar o ensino médio. Em face desta obrigação do
Estado, parece-nos inadequada a reserva de vagas para este ou
aquele grupo discriminado, porque ela representaria o reconhecimento
legal de o Estado não está atendendo ao comando constitucional
constante no referido dispositivo.

Saliente-se ainda que, diferentemente da universidade pública,
sabe-se que as escolas públicas atendem à classe média baixa e,
notadamente, aos pobres, sejam eles brancos, negros ou pardos. A
reserva de vaga para os negros, neste contexto, pode representar a
exclusão de uma criança branca, tão discriminada socialmente quanto
seu colega afro-brasileiro.

Resumindo: a reserva de cotas para crianças e adolescentes afro-
brasileiros na escola pública de ensino fundamental e médio é
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incompatível com os comandos constitucionais que determinam a
oferta gratuita e a universalização de ambos.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.883/2001.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon

Meio - Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.025/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
exame dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de unidades de
terapia intensiva - UTIs - nos hospitais dos municípios de Minas
Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 16/3/2002, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe ofereceu o
Substitutivo n° 1. A seguir, foi apreciada pela Comissão de Saúde, que
opinou por sua rejeição.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer,
conforme o disposto no art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento 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
da população. Tal proposta visa a suprir o déficit de leitos de terapia
intensiva no Estado. O projeto original usou como critério norteador a
população local para a adoção de uma política assistencial de alta
complexidade. A Comissão de Constituição e Justiça, considerando o
arcabouço normativo do Sistema único de Saúde, ofereceu o
Substitutivo n° 1. Assim, tornou a proposição mais ajustada ao modelo
de regionalização proposto pelo Ministério da Saúde, que segue o
critério da universalidade, eqüidade e integralidade, com os serviços
de saúde devendo ser dispostos em áreas geográficas delimitadas,
com unidades hierarquizadas e organizadas em níveis crescentes de
complexidade.

rÃ



427
O Substitutivo n° 1 prevê critérios para a elaboração do Plano

Diretor de Regionalização -PDR - e do Plano Diretor de Investimento -
PDI -' com vistas à descentralização da assistência à saúde no
Estado, bem como para o seu financiamento. Define ainda critérios
para a localização geográfica, a capacitação técnica na atenção à
saúde e a infra-estrutura de transporte e serviços dos municípios a
serem definidos como pólos microrregionais do Estado.

Tal peça, sem dúvida, aperfeiçoou a proposição original, tornando-a
compatível com a diretriz descentralizadora para a atenção à saúde,
definida pelo Governo Federal e estruturada nos planos diretores de
regionalização e de investimentos já elaborados em Minas Gerais.

Entretanto, o PDR e o PDI mineiros não prevêem, na etapa atual,
investimento na alta complexidade (caso das UTIs). Os investimentos
destinados ao desenvolvimento regional estão voltados, sobretudo,
para o elenco de procedimentos de média complexidade, uma vez que
há consenso entre os gestores estadual e municipais de saúde quanto
ao fato de que é necessário capacitar os municípios, primeiramente,
na assistência de média complexidade.

A implementação e a manutenção de leitos de UTI requerem
investimentos vultosos que incluem a montagem da unidade, o custo
do sistema de apoio ao diagnóstico e o ônus da manutenção de um
elenco de profissionais com alta especialização e em número
suficiente para plantões ininterruptos. Tudo isso traz à reflexão a
necessidade de economia de escala na gestão da saúde pública,
visando ao atendimento do princípio da eqüidade, exigido pelo
sistema.

Reconhecemos o déficit considerável de leitos de UTI no Estado e a
correta intenção da proposição em tela, frente a um problema real,
mas, em nossa opinião e na da comissão de mérito, há inúmeras
dificuldades a serem transpostas para a adoção das medidas
apontadas. Entendemos que a implementação e localização de novos
leitos de UTI deve ser feita à luz de planejamento e pactuação entre
gestores dos sistemas estadual e municipais, visando a uma
apropriada conciliação entre bom atendimento e economia de escala.

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

2.025/2002.
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Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.203/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em pauta
autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento
para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal
por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A legislação florestal mineira impõe ao proprietário rural a

incumbência de recomposição da reserva legal na hipótese de esta
não existir, atendendo ao Código Florestal Brasileiro. A proposição
sob comento objetiva fazer com que essas normas se tornem
realidade, instituindo o Pró-Reserva, que apoiaria tanto a demarcação
e averbação da reserva legal dentro da propriedade, quanto a
aquisição de área externa para recomposição.

A matéria foi amplamente analisada pelas comissões anteriores que
constataram que, do ponto de vista ambiental, a instituição de
programa público voltado para aquisição de área destinada a
constituição de reserva legal, nos termos do projeto em tela, não
contraria dispositivos da legislação florestal. Todavia, a Comissão de
Constituição e Justiça entendeu que a proposição precisava de alguns
ajustes e apresentou-lhe o Substitutivo n° 1, que procura definir a
responsabilidade pela coordenação do programa, as fontes de
financiamento, os prazos e as condições de pagamento dos
empréstimos propostos.

Com relação ao aspecto financeiro, o projeto em exame não cria
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novos encargos para o Estado, mas simplesmente faz um
remanejamento dos recursos existentes. O projeto original define
como receita de custeio do programa os valores arrecadados com
multas aplicadas pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -, pelo
Instituto Mineiro de Gestão de Aguas - 10AM - e pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e aqueles constantes dos
Fundos de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - e de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - FHIDRO.

Já o Substitutivo n° 1 estatui que os financiamentos relativos ao Pró-
Reserva serão concedidos por meio da criação de linha de crédito
específica no FUNDERUR e no FIHDRO.

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

2.203/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Antônio Carlos

Andrada - Dilzon Meio - lvair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.269/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Ivo José e Maria José Haueisen, o
Projeto de Lei n° 2.269/2002 visa a alterar dispositivos da Lei n°
12.812, de 28/4/98, que regulamenta o art. 194 da Constituição do
Estado, dispondo sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/7/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer
quanto aos aspectos da juridicidade, da constitucional idade e da
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, iii, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa à alteração da Lei n° 12.812, de 1998,

que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do
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Estado, segundo o qual "o Estado promoverá plano de assistência
social às populações de áreas inundadas por reservatórios". Esse
comando constitucional e a lei que o regulamenta fazem parte de um
sistema normativo que tem como base o art. 225 da Constituição da
República e que se desdobra em leis federais e estaduais, além de
outros instrumentos normativos expedidos pelos órgãos responsáveis
pela gestão da política ambiental. E necessário esclarecer que a
proteção do meio ambiente é matéria de competência concorrente,
cabendo à União fixar as normas gerais, e, aos Estados, estabelecer
os desdobramentos legais, nos termos dos § 1° ao 4° do art. 24 da
Constituição da República.

Assim, no âmbito federal, para a análise da proposição em epígrafe,
destaca-se a Lei n° 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a política do
meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e
dá outras providências, bem como a Portaria n° 237, de 19112/97, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

A construção de reservatórios de água sempre causa transtornos e
prejuízos para as famílias que, de alguma forma, retiravam o sustento
da área inundada. A exigência da Constituição Estadual de um plano
de assistência social para atender a essas famílias materializa, em
certa medida, a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos
causados por sua ação ou omissão, nos termos do art. 37, § 6°, da
Constituição da República. Sempre que a ação ou a omissão do
Estado, ou de terceiros que agem em seu nome, causarem prejuízos
a alguém, o Estado, independentemente da licitude de seus atos, tem
responsabilidade objetiva, devendo compensar os lesados. Vem daí a
importância de se promover a assistência social às famílias atingidas
pelas inundações causadas pela construção de reservatórios de água.

O projeto em tela visa a aperfeiçoar a lei que regulamenta o
Programa de Assistência Social, destinado a estas famílias, com
alterações pontuais, que passamos a analisar.

Alterações do art. 20 da Lei n° 12.812, de 1998.
Pretende-se dar nova redação ao "caput" do art. 2 0 da referida lei,

vinculando o Programa à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN. A matéria, de cunho administrativo,
invade seara do Poder Executivo, ao qual compete dar iniciativa a
projeto de lei sobre a organização de seus órgãos. Ressalte-se que
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esta Comissão, por ocasião da tramitação do projeto de lei que
culminou no diploma normativo que ora se propõe alterar, apresentou
substitutivo exatamente para não incorrer em vício de iniciativa.
Ademais, convém que a definição do órgão ao qual um programa
esteja vinculado seja objeto de regulamentação, permitindo que o
Poder Executivo atribua a um ou mais órgãos a responsabilidade de
execução do Programa. Por estes motivos, apresentamos a Emenda
n° 1.

Pretende-se, ainda, dar nova redação ao inciso III do art. 2 0 . A
exigência de se fornecer cesta básica pelo período de, no mínimo, um
ano, constante no citado dispositivo, passaria, nos termos da
proposição, para o art. 60 da lei em vigor, mediante o acréscimo do
inciso VII. Com isso, transfere-se ao empreendedor a
responsabilidade pelo fornecimento do citado benefício, bem como,
segundo a nova redação do "caput" do art. 6 0 , restringe-se o benefício
àqueles que tiveram desarticulada sua capacidade de produção. Essa
alteração não representa nenhuma ofensa à ordem legal; deve-se
reconhecer que se aplica apenas aos futuros empreendimentos,
considerando-se que, nos termos do art. 5°, XXXVI, da Constituição
Federal, a lei não retroage para prejudicar o ato jurídico perfeito e o
direito adquirido.

A nova redação que se pretende dar ao inciso III do art. 2° pode ser
dividida em duas partes: a) "garantir a matrícula nas escolas públicas
de ensino fundamental para todas as crianças e adolescentes em
idade escolar alcançados pelo empreendimento"; b) "cuidando para
que não haja interrupção no processo de aprendizado deles". A
primeira parte já se encontra assegurada no art. 208 da Constituição
da República, no art. 196 da Constituição do Estado e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de forma que não traz
inovação à ordem jurídica. A segunda parte materializa princípio
sempre invocado na doutrina administrativista, o da continuidade na
prestação dos serviços públicos, portanto, é oportuna sua inclusão na
lei em causa. Assim, deve-se dar nova redação ao dispositivo, para
que seja preservado sem lapso o direito à educação. E esta a
finalidade da Emenda n°2.

Alteração do art. 5° da Lei n° 12.812, de 1998
A alteração do "caput" do art. 5 0 visa tão-somente a esclarecer que o
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empreendedor é o responsável pela apresentação do Plano de
Assistência Social, que, nos termos da lei em vigor, é condição para a
concessão de licenciamento ambiental.

Já a alteração dos parágrafos do art. 5 0 nos remete à questão do
licenciamento ambiental. Para melhor compreensão da matéria, deve-
se transcrever o art. 80 da Resolução n° 237, de 19 de dezembro de
1997, do COINJAMA:

"Art. 80 - O Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:

- Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do
planejamento do emprendimento ou atividade aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

li - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual
constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental
e condicionantes determinadas para a operação".

Esse dispositivo define as fases do licenciamento ambiental, que "é
uma manifestação do Poder de Polícia Administrativa. E o
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais
.considerados efetiva ou potencialmente poluidores e daquelas que,
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental" (Elida
Seguin. "O Direito Ambiental: nossa casa planetária". Rio de Janeiro:
Ed. Forense, 2000. p. 183).

Hoje, de acordo com a lei estadual em foco, a Licença de Instalação
fica condicionada à aprovação do Plano de Assistência Social, e a
Licença de Operação, à comprovação, pelo Conselho Estadual de
Assistência Social, da implantação do referido plano. O projeto em
epígrafe pretende condicionar:
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a) a Licença Prévia, primeira etapa do processo de licenciamento,

à aprovação do Plano de Assistência Social pelo mencionado
Conselho;

b) a Licença de Instalação à execução parcial do referido Plano;
c) a Licença de Operação à sua execução plena.
Sob o enfoque próprio desta Comissão, não há objeção a tais

alterações.
Alteração do art. 6 0 da Lei n° 12.812, de 1998
A nova redação que se pretende conferir ao art. 6 0 visa a uma

alteração do Plano de Assistência Social, ampliando-se o seu
conteúdo; antes, contudo, de se avaliarem os novos elementos
propostos, vale uma rápida consideração sobre a alteração do "caput"
do dispositivo, notadamente sobre a sua parte final. A redação em
vigor estabelece que o Plano "terá diretrizes". O projeto quer atribuir
ao comando do dispositivo um caráter supostamente mais imperativo,
ou seja, estabelece que o Plano "deverá conter" os elementos que
especifica. A mudança não é meramente semântica, pois altera a
ordem dos procedimentos. Veja-se, por exemplo, o inciso 1 do art. 60
da lei - mantido na proposição em tela -, segundo o qual o Plano terá
como diretriz "o cadastramento de todos os atingidos". Atualmente, a
realização do cadastramento, definida como diretriz, pode ser prevista
pelo Plano; segundo a nova redação, o cadastramento já estará
contido no Plano, ou seja, deverá ser realizado previamente.
Considerando os demais elementos enumerados nos incisos
seguintes, verifica-se que o Plano deverá prever a realização do
cadastramento, e não os dados decorrentes de sua execução. Desta
forma, propomos a Emenda n° 3, para que não reste dúvida quanto ao
comando do "caput" do art. 60 .

A proposição acrescenta ao art. 60 da Lei n° 12.812, de 1998, o
inciso VI, segundo o qual o Plano de Assistência Social deverá prever
a "contratação preferencial de mão-de-obra local para a construção do
empreendimento e para a sua operacionalização". Em virtude do
princípio da igualdade, não pode o Estado estabelecer critérios
fixando a preferência na oferta de empregos: deve-se assegurar a
todos os brasileiros direitos iguais para concorrer aos empregos
gerados pelo empreendimento. Por serem evidentes, o empreendedor
saberá reconhecer as vantagens de contratar a mão-de-obra local,
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mas não pode o Estado determinar que tal contratação tenha
preferência. Ademais, com a construção e a operacionalização das
barragens, "as atividades no setor terciário acabam por concentrar o
maior número de empregos indiretos, marcantemente pela
terceirização dos serviços" (Costa, Marcelo Dolzany da. "A construção
de barragens para aproveitamento hidrelétrico". "In": "Direito ambiental
em evolução." Ed. Juruá, 1998, pág. 179). Sendo assim,
apresentamos a Emenda n° 4 para suprimir esse dispositivo.

Da criação da taxa
Alegam os autores do projeto, em sua justificação, que é necessário

criar uma taxa para dar ao Conselho de Assistência Social condições
para exercer sua função de análise do Plano de Assistência Social,
que, como vimos, é condição para o licenciamento ambiental.

Sobre a criação de taxas, deve-se considerar, inicialmente, que
qualquer alteração tributária deve constar na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO -, nos termos do art. 165 da Constituição da
República. Quanto a essa exigência, verifica-se que o art. 33 da Lei n°
14.371, de 26/7/2002, autoriza a instituição de taxas para o exercício
do poder de polícia do Estado. Constata-se, ainda, que o projeto foi
apresentado pelos autores em julho de 2002, de forma que não se
enquadra na restrição estabelecida pelo § 1° do art. 152 da
Constituição do Estado, que não admite, "no período de noventa dias
que antecede o término da sessão legislativa, a apresentação de
projeto de lei que tenha por objeto a instituição ou majoração de
tributo estadual".

No que se refere à especificidade da proposição, deve-se considerar
que o licenciamento é um ato jurídico complexo no qual se inclui, por
parte do Estado, a análise do Plano de Assistência Social. Assim,
cabe indagar se, entre os valores cobrados para que se conceda o
mencionado licenciamento, estão incluídos os referentes a essa
análise pelo Conselho de Assistência Social; em outras palavras, se
tal apreciação se enquadra na hipótese de incidência dos valores
cobrados para o licenciamento. A resposta encontra-se no art. 15 da
Lei n° 9.525, de 29/12/87, regulamentado pela Resolução Deliberativa
n° 1, de 1990, do Conselho de Política Ambiental, que dispõe:

"Art. 15 - Os custos dos serviços de vistoria e análise executados
nela Fundação Estadual do Meio Ambiente, para instrução de
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requerimento de licenças previstas na legislação ambiental, serão
indenizados pelo requerente à Fundação, segundo valores fixados
pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -'
considerando-se:

- tipo de licença;
II - porte da atividade poluidora;
III - nível de poluição." (Grito nosso.)
Segundo esse dispositivo, o requerente paga "custas" visando à

"indenização" pelos serviços executados pela Fundação Estadual do
Meio Ambiente, e não por toda atividade correspondente ao exercício
do poder de polícia do Estado, no qual se insere a apreciação do
Plano de Assistência Social pelo Conselho competente. Dessa forma,
ao instituir a taxa, o Estado não está impondo ao contribuinte dois
tributos sobre o mesmo tato gerador. Portanto, não vislumbramos
óbice à criação da referida taxa, devendo-se considerar que nos
parece correto o seu enquadramento no Quadro A da Lei n° 6.763, de
26/12/75.

Da constituição de grupo de trabalho
Pretende-se, conforme o art. 50 da proposição, incluir um novo

artigo, que receberia o n°11, na Lei n°12.812, de 1998, renumerando-
se o dispositivo em vigor, com o objetivo de instituir um grupo de
trabalho para a execução do Programa de Assistência Social. Grupo
de trabalho é figura eminentemente administrativa, de caráter
temporário, inadequada para a execução de um programa. O retendo
grupo de trabalho integraria a estrutura da administração pública,
matéria cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo, consoante
dispõe o art. 66, III, "e", da Constituição do Estado. Ressalte-se que o
Projeto de Lei n° 1.089/97, que deu origem à Lei n° 12.812, de 1998,
propunha a criação de um Conselho responsável pela gestão do
referido Programa, com a participação de representantes de vários
órgãos públicos, similar ao grupo de trabalho proposto pela
proposição em exame. A Comissão de Constituição e Justiça, na
apreciação daquela proposição, manifestou-se concluindo pela
inconstitucionalidade da criação do mencionado Conselho, com base
no vício de iniciativa. Por isso, apresentamos a Emenda n° 5,
propondo a supressão do dispositivo que pretende instituir o aludido
grupo de trabalho.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.269/2002 com as Emendas n°
1 a 5, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Suprima-se do art. 1° a alteração do "caput" do art. 2 0 da Lei n°

12.812, de 28 de abril de 1998.
EMENDA N°2

No art. 1°, o inciso III do art. 20 da Lei n° 12.812, de 28 de abril de
1998, passa a ter a seguinte redação:

"Ad 20 -................................................ .............
III - garantir às crianças e aos adolescentes o direito à educação nas

escolas públicas de ensino básico, sem lapso de continuidade na
prestação do serviço;".

EMENDA N°3
No art. 30, o "caput" do art. 6° da Lei n° 12.812, de 28 de abril de

1998, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 60 - O Plano de Assistência Social de responsabilidade do

empreendedor, público ou privado, a que se refere o art. 5 0, preverá a
execução de:".

EMENDA N°4
Suprima-se o inciso VI do art. 3°.

EMENDA N°5
No art. 50, suprima-se o art. 11.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Paulo Piau -

Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.277/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epígrafe altera o art. 1° da Lei n° 11.732, de 30/12/94.

Foi a matéria encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça
e de Administração Pública, que não se manifestaram, ocorrendo a
exaustão de seus prazos regimentais.

Com fulcro nessa ocorrência, foi aprovado requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, ambos do
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Regimento Interno, encaminhando a proposição a esta Comissão,
que passa a analisá-la nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A Lei n° 11.732, de 30/12/94, com a alteração dada pela Lei n°

13.736, de 9/11/2000, concedeu pensão especial, mensal, a Joaquim
Moreira Júnior, Sinval de Oliveira Bambirra, Clodesmidt Riani, José
Gomes Pimenta e Abel Evaristo Bessa. Essa medida teve como
objetivo reparar a injustiça cometida pela Revolução de 1964, que
cassou o mandato desses Deputados Estaduais.

Todavia, por um lapso, a mencionada lei deixou de contemplar o
Deputado Wilson Modesto. Como também se encontrava na mesma
situação, é imperioso conceder-lhe o mesmo tratamento. Negá-lo
seria aceitar uma injustiça e uma discriminação.

Entretanto, na forma como foi apresentada, a proposição contém
uma incoerência ao incluir, no texto de uma lei de 1994, referência a
medida que só viria ser definida em 2000.

Além do mais, torna-se ainda imperioso que a proposição inclua a
previsão de recursos orçamentários necessários para fazer face às
despesas decorrentes da execução da futura lei.

Assim, propomos o Substitutivo n° 1, apresentado na conclusão
desta peça opinativa.

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

2.277/2002 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1 a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Concede pensão especial a llka do Nascimento Ribeiro e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica concedida a llka do Nascimento Ribeiro a pensão

especial de que trata a Lei n° 11.732, de 30 de dezembro de 1994,
calculada conforme o disposto na Lei n° 13.736, de 9 de novembro de
2000.

Art. 2° - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei
serão provenientes de dotação orçamentária própria.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente
ao de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.316/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto em epígrafe
institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do
Comércio de Móveis e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/8/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa à criação, na microrregião de

Turmalina, do Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do
Comércio de Móveis, integrado pelos Municípios de Minas Novas,
Chapada do Norte, Capelinha, Itamarandiba, Carbonita, Leme do
Prado, Veredinha e Turmalina. Para estimular o desenvolvimento
econômico e social da região, a proposição prevê para empresas
industriais e comerciais que ali venham a se instalar ou para as que já
se encontram em funcionamento e queiram expandir sua capacidade
produtiva incentivos e benefícios fiscais, tais como execução, pelo
poder público, de obras de infra-estrutura, elaboração de projetos,
abertura de linhas de crédito com condições especiais, redução da
carga tributária do ICMS para até 12% nas operações internas e
concessão de período de carência de dois anos para o recolhimento
desse tributo. Estabelece, ainda, que tais benefícios somente serão
concedidos mediante o cumprimento das exigências do art. 14 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

A matéria nos remete para a Seção VIII do Capítulo 1 do Título III da
Constituição do Estado, em especial, o art. 41, que estabelece que o
Estado articulará regionalmente a ação administrativa, com o objetivo,
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entre outros, de integrar o planejamento, a organização e a
execução de funções públicas, de interesse comum, em área de
intensa urbanização; proporcionar assistência a municípios de
escassas condições de propulsão socioeconômica; contribuir para a
redução das desigualdades, mediante a execução articulada de
planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao
desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo
geoeconõmico e social.

Quanto à concessão de incentivo de natureza tributária,
consubstanciada na redução da alíquota do ICMS para 12%,
independe de autorização do CONFAZ, tendo em vista o disposto na
Resolução n° 22/89, c/c O art. 155, § 2°, IV e VI, da Constituição
Federal. No entanto, essa medida só poderá ser adotada pelo poder
público mediante compensação da perda de receita com a criação ou
majoração de tributo, em face da Lei de Responsabilidade Fiscal,
condicionante expressamente prevista no projeto.

Quanto aos demais benefícios, tais como o período de carência para
pagamento do ICMS e a realização de obras de infra-estrutura e
serviços relacionados a desenvolvimento de projetos, estudos de solo
etc., que têm repercussão financeira, entendemos que a análise
dessas medidas incumbe à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, à qual cabe, regimentalmente, verificar se existem
recursos suficientes na Lei Orçamentária em curso para fazer face a
essas despesas.

Relativamente à iniciativa parlamentar, a proposição encontra
amparo no art. 65, 'caput". da Constituição do Estado, tendo em vista
que a matéria não está reservada a órgão ou Poder. Ressalte-se que
o Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da possibilidade
de iniciativa de parlamento no processo legislativo em matéria
tributária.

O projeto em exame merece, contudo, alterações pontuais. Verifica-
se, por exemplo, que o art. 1° pretende instituir um pólo de
desenvolvimento do setor moveleiro. Ocorre que o art. 2 0 estende os
benefícios fiscais a todas as empresas que se instalarem na região, e
não apenas àquelas cujo ramo pretende estimular. Por isso,
apresentamos a Emenda n° 1 para aperfeiçoar a redação do art. 20 . O
direito tributário orienta-se pelo princípio da legalidade estrita, ou seja,
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os elementos essenciais dos impostos, como a alíquota e a base
de cálculo, devem constar da lei, não sendo condizente com o referido
princípio a mera autorização ao Poder Executivo para a concessão
dos incentivos fiscais. Em vista disso, apresentamos a Emenda n° 2.
O art. 50 da proposição, por sua vez, autoriza os municípios a
concederem incentivos fiscais. Esse dispositivo é inócuo, porque os
municípios não precisam de autorização estadual para conceder
benefícios fiscais. O Estado não tem competência legislativa para
dispor sobre impostos municipais, razão pela qual o dispositivo é
antijurídico, justificando a Emenda n° 3.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.316/2002 com as Emendas n
o
s 1 a 3.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 2° - Receberão incentivos e benefícios fiscais previstos nesta lei

as empresas industriais e comerciais do setor moveleiro que venham
a se instalar ou que ampliem as suas atividades na região a que se
refere o art. 1°.".

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4° - O Estado concederá às empresas referidas no art. 2 0 os

seguintes benefícios fiscais:".
EMENDA N°3

Suprima-se o art. 50 .
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano

Batista - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.322/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão Especial da Lista de Assinantes, o projeto
de lei em epígrafe dispõe sobre a produção, comercialização e
distribuição de listas telefônicas no Estado.

Publicada em 15/8/2002, foi a matéria distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do arts. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do
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Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão Especial da Lista de Assinantes, criada para apurar

possíveis irregularidades na TELEMAR, tendo em vista as denúncias
em relação aos procedimentos adotados por aquela empresa para a
publicação da lista de assinantes, em seu relatório final, concluiu que
a Telemar, em conluio com a Telelista, estava praticando atos ilícitos,
ao permitir que essa empresa utilizasse, indevidamente, o seu nome,
a sua logomarca e até seu espaço físico e agisse, portanto, em seu
nome. De fato, a Telelista veiculava várias mensagens que levavam a
crer ser ela produto oficial da TELEMAR, induzindo a erro o
consumidor. Ademais, a TELEMAR impunha entraves para o
fornecimento de dados imprescindíveis à produção de listas por outras
empresas, impedindo, portanto, a livre concorrência.

Nesse sentido, a Lei Federal n° 9.472, de 1997, no seu art. 86, veda
expressamente a exploração de outra atividade por parte da
concessionária que não seja aquela objeto do contrato de concessão
de serviço de telefonia fixa comutada. Ainda estabelece, no seu art.
213, ser "livre a qualquer interessado a divulgação, por qualquer meio,
de listas de assinantes do serviço telefônico fixo comutado destinado
ao uso público e geral". O 1° do mesmo artigo determina que,
observado o disposto nos incisos VI e IX do art. 3 0 da citada lei, os
quais se referem ao direito de privacidade do consumidor, "as
prestadoras do serviço estarão obrigadas a fornecer, a prazos e a
preços razoáveis e de forma não discriminatória, a relação de seus
assinantes a quem queira divulgá-la". Por seu turno, o § 2 0 do
mencionado art. 213 dispõe ser "obrigatório e gratuito o fornecimento,
pela prestadora, de listas telefônicas aos assinantes dos serviços,
diretamente ou por meio de terceiros, nos termos em que dispuser a
Agência."

Analisando as conclusões a que chegou a Comissão Especial
referida, verifica-se que a TELEMAR estava agindo irregularmente,
descumprindo a legislação federal referente à matéria. O projeto de lei
proposto busca, então, evitar o prosseguimento dessas ações,
impondo multa de R$3.000.000,00 à empresa responsável pela lista
telefônica que divulgue mensagem que a vincule à operadora do
sistema de telefonia fixa, induzindo a erro o consumidor. Lembre-se

rÁ



442
que, de acordo com o art. 6 0, IV, do Código do Consumidor, é
direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade
enganosa e abusiva. Segundo o art. 3 0 do projeto, os órgãos
relacionados no Código do Consumidor serão os responsáveis pela
aplicação da penalidade. Por fim, o art. 1° da proposição apenas
repete o disposto na legislação federal já citada, a qual obriga a
concessionária do serviço de telefonia fixa comutada a fornecer seu
cadastro para efeito de edição de lista de assinantes a qualquer
interessado, a preços que cubram somente os custos relativos a seu
fornecimento.

A proposição contém dispositivos que se referem à defesa do
consumidor, matéria de legislação concorrente entre a União e os
Estados, nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.
O próprio Código do Consumidor, no art. 55, estabelece que "a União,
os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas
relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de
produtos e serviços". Não há problema quanto à iniciativa, visto que a
matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa privativa arroladas
no art. 66 da Constituição Estadual.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°2.322/2002.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.343/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°

2.343/2002 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar os
imóveis que especifica ao Município de Careaçu.

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça realizado seu exame
preliminar, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, tal como apresentada, cabe agora a este
colegiado apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e orçamentários,
conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de
imóveis ao Município de Careaçu, tem por fundamento a Lei Federal
no 4.320, de 17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, Estados, municípios e Distrito Federal, especialmente pelo seu
art. 105, § 20 , que prevê a autorização dos parlamentos para
alienação de bens que componham o ativo permanente do orçamento
dos Estados.

Os imóveis mencionados no projeto consistem de quatro terrenos
urbanos onde funcionam duas escolas municipais, construídas e
mantidas pelo próprio município há mais de 40 anos, o que lhe dá o
direito de reivindicação.

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 causando, 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, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.343/2002, no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Carlos

Andrada - Dilzon Meio - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.344/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 324/2002, o projeto de lei em epígrafe que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Santa Maria de Itabira.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbices constitucional nem
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legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado, para
ser apreciada pela ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos
termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área

de 368,00m2, situado em Santa Maria do Itabira, doado ao Estado
pelo referido município para construção de um posto de saúde, que
hoje se encontra sob a administração local. Com a municipalização
das ações da saúde, o donatário, no comando do referido posto, vem
solicitar a sua transferência ao seu patrimônio para regularizar a
situação.

Como vemos, o interesse coletivo que envolve a operação
configura-se pelo fato de que a doação possibilitará à administração
local promover as reformas e ampliações que se fizerem necessárias
naquela unidade de atendimento, podendo, assim, prestar melhores
serviços à comunidade.

A autorização legislativa decorre da exigência 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 estabelece, no §
20 de seu art. 105, que a movimentação dos valores componentes do
ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Chegamos à conclusão, portanto, que o negócio jurídico aludido no
projeto de lei não acarreta despesas para os cofres públicos nem
causa impacto na lei orçamentária. As alienações de bens imóveis por
doação, devidamente autorizadas por este parlamento, não
necessitam ser incluídas na lei orçamentária. Representam apenas
uma mudança no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado.

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

2.344/2002, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.381/2002

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 12.925, de 30/6/98,
que dispõe sobre a concessão de benefícios de assistência social no
Estado e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/9/2002, o projeto foi
distribuído às Comissão de Constituição e Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende acrescentar parágrafo único ao

art. 1° da Lei n° 12.925, de 30/6/98, que dispõe sobre a concessão de
benefícios de assistência social no Estado e dá outras providências.
Tal medida visa a excepcionar a prévia manifestação dos Conselhos
Municipais de Assistência Social acerca dos projetos e dos planos de
trabalho das entidades esportivas sem fins lucrativos, benefíciárias de
repasses de recursos provenientes de programas do Ministério do
Esporte e Turismo, destinados ao fomento do desporto, em
cumprimento do disposto no art. 217 da Constituição da República.

Conforme disposto no art. 50 da norma que se pretende alterar,
conceder-se-ão subvenções sociais e auxílios para despesas de
capital a entidades e organizações, sempre que se revelar mais
econômica a suplementação de recursos de origem privada aplicados
no desenvolvimento de ações e projetos de interesse social que
tenham como objetivo, além de outros, o desenvolvimento de
atividades de cultura e esporte. Além disso, a referida norma
condiciona a liberação de recursos para as entidades beneficiárias à
previa aprovação, pelos Conselhos Municipais de Assistência Social,
dos programas e projetos de trabalho, nos termos dos convênios
celebrados, tanto para o recebimento de subvenções quanto para
auxílios para despesas de capital.

O "caput" do art. 204 da Carta Magna dispõe que as ações
governamentais na área da assistência social serão realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social e organizadas com base
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na descentralização político-administrativa da coordenação e da
execução dos projetos de assistência, bem como na participação da
população, por meio de organizações representativas - no caso, o
Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistência Social,
que possuem representação do governo e da sociedade - na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Ocorre que, no que tange ao desporto, quando os recursos,
oriundos de fonte diversa daquela relativa à seguridade social, são
repassados para o fomento de práticas desportivas e não para o
desenvolvimento de ações de assistência social, não há nenhuma
previsão constitucional para o condicionamento de sua liberação à
prévia oitiva dos Conselhos Municipais de Assistência Social, devendo
ser observado o art. 217 do texto constitucional vigente. A regra do
art. 217, principalmente aquela contida em seu inciso II, deverá ser
atendida tão-somente nos casos de atividades esportivas vinculadas à
assistência social.

No entanto, para aprimorarmos a proposta no que concerne à
técnica legislativa, apresentamos a Emenda n° 1, com o fito de evitar
uma eventual necessidade de nova alteração da lei, já que as
denominações dos órgãos e das entidades integrantes da
administração pública estadual sofrem constantes alterações.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.381/2002
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°- ........................................................
Parágrafo único - As disposições desta lei não se aplicam a

convênio celebrado para transferência de recursos a entidade
esportiva sem fins lucrativos cadastrada na secretaria à qual
incumbem as questões relativas ao fomento ao desporto, na forma
prevista no art. 217 da Constituição da República, ressalvados
aqueles financiados com recursos da seguridade social.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Márcio

Kangussu.
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PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N°

2.392/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria dos Deputados João Batista de Oliveira e Antônio

Andrade, o projeto de lei em tela dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do algodão e dá
outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial opinou pela aprovação da matéria.

Cumpre-nos, agora, examinar a matéria nos seus aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
A proposição institui a política estadual de desenvolvimento

sustentado da cadeia produtiva do algodão, a ser implantada pelo
Poder Executivo, em articulação com o setor produtivo e
agroindustrial.

Do ponto de vista financeiro orçamentário, o projeto estabelece
medida de natureza tributária relacionada ao ICMS, determinando que
a desoneração parcial contida na Lei n° 14.366, de 2002, seja
estendida por prazo indeterminado. Tal benefício fica condicionado ao
atendimento de algumas exigências que visam incentivar o cultivo, a
pesquisa e a comercialização do algodão produzido no Estado. A Lei
n° 14.366 assegura aos estabelecimentos industriais fabricantes de
produto têxtil resultante da industrialização do algodão crédito
presumido equivalente a 41,66% do ICMS incidente sobre a saída de
mercadorias, determinando que tal benefício expira eml9/7/2003.

Vale ressaltar que a proposição estende o benefício a todas as
entidades do setor industrial relacionado ao cultivo, pesquisa e
comercialização do algodão, beneficiando, portanto, outras entidades
além das relacionadas à industria têxtil. Dessa forma, o projeto
estabelece uma conexão entre o setor industrial e o produtor rural de
algodão, de forma a promover toda a cadeia produtiva.

A concessão de benefícios fiscàis é prevista na Constituição Federal
e no Código Tributário Nacional. Na utilização desse instrumento, o
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Estado pode estabelecer condições para a concessão do benefício
fiscal, e é até recomendável que o faça, como forma de incentivar a
produção local ou sanar possíveis desequilíbrios. O incentivo contido
na proposição se justifica pela necessidade de minimizar os efeitos da
ação de outros Estados da Federação, notadamente os produtores de
algodão, que, através da concessão unilateral de créditos presumidos,
têm impingido a Minas Gerais créditos de ICMS superiores.

Destacamos, ainda, que o art. 5 0 do projeto estabelece que o
financiamento dos programas advindos da implantação da política de
desenvolvimento da cadeia produtiva do algodão poderá ter, como
origem de recursos dotações consignadas no orçamento do Estado,
valores provenientes de fundos estaduais, além de financiamentos
externos ou internos.

Conforme solicitação de um dos autores da proposição, o Deputado
Antônio Andrade, e visando aperfeiçoar o projeto, apresentamos-lhe a
Emenda n° 1, que destina parte do percentual do valor desonerado do
ICMS para o incentivo ao cultivo, à pesquisa e à comercialização do
algodão, garantindo aos produtores de algodão do Estado a
remuneração de, no mínimo, 9% sobre o preço de mercado vigente do
produto.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n° 2.39212002 no 10 turno, com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do art. 6 0 a seguinte redação:
"Art. 60 -	................................................
li - destinação de percentual do valor desonerado do ICMS para

incentivar o cultivo, a pesquisa e a comercialização do algodão
produzido no Estado de Minas Gerais, bem como a organização dos
produtores e a produção da cotonicultura mineira no País ou no
exterior, garantindo-se ao produtor a remuneração de, no mínimo, 9%
sobre o preço de mercado vigente, conforme definido no regulamento
desta lei;".

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.622/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n°

1.622/2001 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Carlos Chagas os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com as Emendas n°5 1 e 2, e
vem agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 102, Vil. "d", do Regimento Interno.

Dando cumprimento ao disposto no § 1° do art. 189 do Regimento
Interno, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Os imóveis referidos no projeto constituem-se de dois terrenos

urbanos não edificados e sem utilização, sendo que um deles, com
área de 360m2, foi doado ao Estado por particular, em 1980, sem
nenhuma condição, enquanto o outro, à época de sua aquisição pelo
Estado, continha um prédio onde funcionava o fórum, posteriormente
demolido. De conformidade com o autor da matéria, a municipalidade
intenta utilizar esses bens, respectivamente, para instalação de posto
de saúde e de biblioteca pública.

A propósito, esclarecemos que, sendo o primeiro dos citados
imóveis de interesse da Secretaria de Estado da Saúde, à qual se
encontra vinculado, deixou de constar da proposição mediante a
Emenda n° 1, apresentada em Plenário. Daí por que a redação do
vencido estabelece a doação de apenas um imóvel.

No que tange ao exame de nossa competência, afirmamos que a
aprovação do projeto, tal como aprovado no 1° turno, não terá
repercussão financeira ou orçamentária, pois a alienação se fará sem
ônus financeiro para as partes envolvidas na transação.

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

1.622/2001 na forma do vencido no 1 0 turno.
Saia das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Diizon Meio -

Kemil Kumaira - Rêmolo Aloise.
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Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 1.622/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carlos Chagas o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Carlos Chagas o lote de terreno número 2, situado na Rua Major João
Gomes Euzébio, esquina com a Travessa Braga, nesse município,
registrado a fls. 42 do livro 3-A, matrícula n° 2.386, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Carlos Chagas.

Parágrafo único - O imóvel descrito nesse artigo destina-se à
implantação de biblioteca pública.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.904/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Sebastião Costa e tem

por escopo seja alterada a redação do parágrafo único do art. 1° da
Lei n° 13.205, de 15/4/99, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Alvinópolis.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
e vem agora a este órgão colegiado, que deverá exarar o seu parecer
para o 20 turno, nos termos do art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Nos termos do § l' do art. 189 do mesmo diploma, faremos constar
deste a redação do vencido, a ser formalizada na sua parte final.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo alterar a Lei n° 13.205, de 15/4/99,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alvinópolis
imóvel com área de 2.352,49m 2, com o encargo de lá se construir
praça pública. O donatário não deu cumprimento a esse fim, mas,
agora, deseja aproveitá-lo para a construção de um centro
profissionalizante. Em vista disso, se faz necessário alterar a referida
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lei no tocante à destinação do imóvel e à dilação do prazo para a
realização da obra.

Com relação à análise do impacto financeiro da aprovação do
projeto, reiteramos o afirmado em 1° turno, ou seja, que as
pretendidas alterações da lei, por sua natureza, não ocasionam
despesa para os cofres públicos nem repercussão na lei orçamentária
do Estado.

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

1.904/2001 na forma do vencido no 1 0 turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.904/2001

Altera a redação do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.205, de
15 de abril de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Alvinópolis, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.205, de 15 de abril

de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1°- ....................................................
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado à

construção de um centro profissionalizante.".
Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da data da publicação desta lei, não lhe for dada
a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Kemil Kumaira -

ivair Nogueira.
PARECER PARA O 20 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 em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
exarar parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, em cumprimento ao
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disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
De inicio, cabe esclarecer que o imóvel mencionado na proposição

constitui-se de terreno com área de 2.000m2 que foi doado ao Estado
pela Prefeitura Municipal de Tocantins, para funcionamento da Escola
Rural Vilela Eiras e, posteriormente, da Escola Estadual do Córrego
Pedra Branca, municipalizada em 1998.

Já a autorização legislativa, necessária para a alienação de bem
público, decorre, no plano infraconstitucional, de norma instituída na
Lei Federal n°4.320, de 17/3/64.

Reiteramos, portanto o entendimento anterior desta Comissão ao
constatar que o projeto não encontra impedimento de natureza
financeira e orçamentária, pois não acarreta despesa nem incremento
de receita na contabilidade pública, embora haja uma redução do ativo
permanente do Tesouro.

Além do mais, hão de se considerar a relevância da municipalização
das ações do ensino e o fato de a Secretaria de Estado da Educação,
à qual o imóvel se encontra vinculado, ter concordado com a
transferência do seu domínio.

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

1.982/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ivair Nogueira -

Kemil Kumaira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.026/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis que
especifica ao Município de Paula Cândido.

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta
Comissão exarar parecer sobre a matéria para o 2° turno, em
cumprimento ao disposto no ai. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação
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Os imóveis em referência são constituídos de um terreno com

área de 2.000m 2 e respectivas benfeitorias e de outro, também com
área de 2.000m 2, contíguo ao anterior, situados no Município de Paula
Cândido.

Atualmente funciona no local a Escola Municipal Cel. Antônio
Faustino, que foi municipalizada. Apesar disso, a administração
municipal se encontra impedida de nela realizar qualquer reforma ou
ampliação, já que não é proprietária do imóvel.

Consultada a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, esta se manifestou favorável à doação e sugeriu a
inclusão da área anexa restante, mencionada no início desta
fundamentação. Dessa forma, reiteramos o parecer anterior desta
Comissão, quando da tramitação do projeto no 1° turno, salientando
que a reversão de domínio de bem público estadual para o município
será efetivada sem ônus para os cofres públicos nem despesas que
possam ter repercussão na lei orçamentária.

Atendidos os preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, não encontramos óbice a aprovação da
matéria nesta Casa.

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

2.026/2002 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Kemil Kurnaira, relator - Dilzon Meio - lvair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.026/2002

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paula Cândido
os imóveis que especifica.

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

Paula Cândido os seguintes imóveis, nele situados:
- terreno com área de 2.000m 2 e respectivas benfeitorias, situado

na Rua Capitão Martino, registrado com a matrícula n° 1.591 do livro
2. no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Visconde do Rio
Branco;

11 - terreno com área de 2.000m2, contíguo ao imóvel descrito no
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inciso anterior, registrado com o n° 22.789, a fis. 131 do livro 3-7,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do Rio
Branco.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se ao
funcionamento da Escola Municipal Cel. Antônio Faustino.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justificou a doação.

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.087/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a celebração de contrato de concessão remunerada de
uso de espaço físico em imóveis de propriedade do Estado, para fins
de propaganda.

No 1° turno, foi a proposição, aprovada na forma do Substitutivo n°
1, com as Emendas n

o
s 1 e 2.

Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 20
turno e para que seja elaborada a redação do vencido, que segue em
anexo e é parte desta peça opinativa.

Fundamentação
A proposição em tela visa disciplinar a utilização de espaço físico em

imóveis de propriedade do Estado, para fins de propaganda.
Estabelece que os contratos de concessão de uso do espaço físico
não poderão incidir sobre os bens imóveis que abriguem as sedes dos
Poderes do Estado nem sobre os de valor histórico, artístico,
arqueológico, paisagístico ou cultural. Fica também vedada a
propaganda política e eleitoral, assim como a de produtos nocivos à
saúde, vícios, maus costumes ou atentatória ao pudor.

Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos que a
matéria é procedente, visto ser importante a disciplina dessas
concessões. Entendemos, por outro lado, que essas concessões são
interessantes, pois possibilitam incrementar as receitas públicas.

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o projeto,
o que fazemos por meio da Emenda n° 1, apresentada na conclusão
desta peça opinativa. Ela tem por objetivo retirar impropriedade
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conceitual da proposição que, ao vedar propaganda que mostre
vícios, maus costumes ou atentatória ao pudor, estaria invadindo a
esfera da moral.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do

Projeto de Lei n° 2.087/2002 na forma do vencido no 1° turno, com a
Emenda ri0 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°- .................................................
Parágrafo único - Fica vedada a propaganda para fins políticos e

eleitorais, bem como a de produtos nocivos à saúde física e mental.".
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Carlos

Andrada - Dilzon Meio - Rêmolo Aloise.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.087/2002

Estabelece regras básicas para a celebração de contrato de
concessão remunerada de uso de espaço físico em imóveis de
propriedade do Estado, para fins de propaganda.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os contratos de concessão remunerada de uso de espaço

físico em imóveis de propriedade do Estado, ou sob a sua posse, para
fins de propaganda, não poderão incidir sobre os bens imóveis que
abriguem as sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
nem sobre os de valor histórico, artístico, arqueológico, paisagístico
ou cultural, assim considerados os bens tombados pelo poder público.

Parágrafo único - Fica vedada a propaganda para fins políticos e
eleitorais, bem como a de produtos nocivos à saúde física e mental,
vícios, maus costumes ou atentatória ao pudor.

Art. 2° - Os recursos provenientes da concessão de espaços, nos
termos desta lei, serão destinados:

- à manutenção e preservação de bens imóveis do Estado,
desafetados, disponíveis para alienação, ou que estejam sob controle
e administração direta da Secretaria de Estado de Recursos Humanos
e Administração;

11 - à aquisição de equipamentos e materiais de engenharia para
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medição e levantamento topográfico.

Art. 30 - Aplica-se o disposto nesta lei às autarquias e fundações
públicas da administração indireta do Estado, caso em que os
recursos provenientes do contrato de concessão deverão ser
utilizados na manutenção e preservação de seus bens imóveis
desafetados e na realização dos projetos relacionados com seus
objetivos institucionais.

Art. 40 - A concessão de que trata esta lei será precedida de
licitação.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua promulgação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.205/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.205/2002, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que dá nova denominação à Escola Estadual de
Heliodora, localizada no Município de Heliodora, 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° 2.205/2002
Dá nova denominação à Escola Estadual de Heliodora, localizada no

Município de Heliodora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Prefeito Celso Vieira

Vilela a Escola Estadual de Heliodora, localizada no Município de
Heliodora.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°3.613, de 30 de novembro de 1965.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria
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Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.24512002B

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.245/2002, de autoria do Governador do

Estado, que dá a denominação de Escota Estadual Zé de Caiu à
Escola Estadual de Santa Rita, no Município de Chapada do Norte, 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°2.245/2002
Dá nova denominação à Escola Estadual de Santa Rita, situada no

Município de Chapada do Norte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.	Passa a denominar-se Escola Estadual Zé de Caiu a Escola

Estadual de Santa Rita, situada no Município de Chapada do Norte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrus, Presidente - Maria Oljvia, relatora - Antônio

G e na ro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 12/11/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.
Margarida Costa de Oliveira, ocorrido em 5/11/2002, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Sebastião Lopes Diniz, ocorrido em 11/11/2002, em Pedro Leopoldo.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 4100 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/11/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 343 e 344/2002
(encaminham proposta de delegação ao Governador do Estado com
atribuições para elaborar leis delegadas destinadas a proceder à
alteração da estrutura da administração direta e indireta do Poder
Executivo; e Projeto de Lei n° 2.457/2002, respectivamente), do
Governador do Estado - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei n os 2.458 a 2.462/2002 -
Requerimentos n

o
s 3.541 a 3.543/2002 - Requerimentos dos

Deputados Márcio Kangussu (3) e Paulo Pettersen e outros; -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados Marco Régis (2) e Alencar da Silveira Júnior (3) - Registro
de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Edson
Rezende, Carlos Pimenta, Rogério Correia, Paulo Piau e Antônio
Carlos Andrada - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de ordem - Designação de Comissões:
Comissão de Representação para Analisar as BAs do Estado -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.266 - Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n os 90 a 92/2002 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 93/2002 - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu (3)
e Paulo Pettersen e outros; deferimento - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
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Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria OUvia - Miguel Martini - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h13min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderiey Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N° 343/2002
- A Mensagem n° 343/2002 e a proposta de delegação ao

Governador do Estado com atribuições para elaborar leis delegadas
destinadas a proceder à alteração da estrutura da administração direta
e indireta do Poder Executivo foram publicadas na edição anterior.

"MENSAGEM N° 344/2002*
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá denominação de Escola
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Estadual Lima Duarte, de Ensino Fundamental - ciclo intermediário
e avançado - e Ensino Médio, à Escola Estadual junto ao Centro
Educacional Lima Duarte, no Município de Antônio Carlos.

A proposta que submeto à apreciação dessa Casa é originária do
Colegiado da referida unidade escolar, que pela unanimidade de votos
objetiva homenagear a memória do Dr. José Rodrigues de Lima
Duarte, falecido em 3 de dezembro de 1906, pelos relevantes serviços
prestados à população do Município de Antônio Carlos, conforme
ressalta o Secretário de Estado da Educação, na justificação
constante do processo que faço anexar.

No ensejo, sirvo-me da oportunidade, para renovar a vossa
excelência a manifestação de meu alto apreço e consideração.

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

Justificação
O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual "Lima Duarte" à Escola Estadual Junto ao Centro
Educacional Lima Duarte.
Trata-se de proposta resultante de pedido formulado pela

comunidade (colegiado) da Escola Estadual Junto ao Centro
Educacional Lima Duarte" que, em reunião realizada no dia 13/6/2002,
homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a
indicação do nome de Escola Estadual "Lima Duarte" para a
denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao Dr. José Rodrigues de Lima Duarte pelo seu
trabalho, bem como pelos relevantes serviços prestados à população
de Antônio Carlos, destacando as seguintes realizações: Deputado,
Ministro e Senador do Império; Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena, agraciado em 1889 com o título de Visconde de Lima
Duarte. Em 1892, o Governo do Estado de Minas Gerais nomeou o
Visconde de Lima Duarte para Superintendente do Serviço Estadual
de Imigração.

O Dr. José Rodrigues de Lima Duarte nasceu no dia 12 de janeiro
de 1827, formou-se em Medicina e faleceu no dia 3 de dezembro de
1906.

Por outro lado, cumpre registrar que no Município de Antônio Carlos
não existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado
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com igual denominação.

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei n° 13.408, de
21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,
assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia
Assembléia Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de outubro de 2002.
Murílio de Aveilar Hingel, Secretário de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI N°2.457/2002
Dá nova denominação à unidade da rede estadual de ensino, no

Município de Antônio Carlos.
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Lima Duarte, de

Ensino Fundamental - ciclo intermediário e avançado - e Ensino
Médio, a Escola Estadual junto ao Centro Educacional Lima Duarte,
situada no Município de Antônio Carlos.

Art. 2 0 - 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, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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°2.458/2002
Dispõe sobre a certificação do queijo minas artesanal e dá outras

providências
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O queijo minas artesanal produzido em conformidade com o

estabelecido na Lei n° 14.185, de 31 de janeiro de 2002, receberá do
órgão fiscalizador um certificado de controle de origem e qualidade,
que conterá as características específicas da região demarcada do
Estado onde foi fabricado.
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por região

demarcada aquela que ofereça condições naturais e culturais
adequadas à produção do queijo minas artesanal, as quais conterem
características peculiares ao produto dela proveniente.

Art. 2° - Ficam criadas as regiões demarcadas da serra da Canastra,
da serra do Salitre e do Serro, que incluem os municípios constantes
no Anexo desta lei.

Parágrafo único - O órgão competente poderá autorizar a criação de
outras regiões demarcadas, bem como a inclusão de município
naquelas criadas no "caput" deste artigo, mediante:

- solicitação de organização representativa de produtores;
II - comprovação, por meio de estudo oficial, da existência das

características específicas a que se refere o art. 10;
III - aprovação pelo Grupo Técnico de Certificação de Origem do

Queijo Minas Artesanal.
Art. 3° - O Grupo Técnico de Certificação de Origem do Queijo Minas

Artesanal, a ser criado no âmbito do Poder Executivo, nos termos do
regulamento desta lei, terá em sua composição, pelo menos:

- um representante do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -;
II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, indicado por seu Presidente;
III - três representantes de entidades organizadas de produtores

sediadas em Minas Gerais.
Art. 40 - Fica criado o Selo de Qualidade Queijo Minas Artesanal, a

ser exibido na embalagem do produto que obtiver o certificado de
controle de origem e qualidade a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único - O queijo minas artesanal conterá no rótulo a
indicação de sua procedência.

Art. 50 - A utilização indevida da denominação queijo minas
artesanal inabilita o infrator a receber créditos, financiamentos e
benefícios estaduais pelo período de dois anos, contados a partir de
decisão do Grupo Técnico de Certificação de Origem a que se refere o
art. 30 desta lei, e o sujeita às seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 200 (duzentas) a 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), de acordo com o porte do
empreendimento e o volume da mercadoria;
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III - apreensão do produto.
Art. 60 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
(a que se refere o parágrafo único do art 2° da Lei n°

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo de 15.11.2002.

Sala das Reuniões, de de 2002.
Agostinho Patrus
Justificação: A Lei n° 14.185, de 2002, oriunda de projeto de lei de

iniciativa do ilustre Deputado João Batista de Oliveira, veio atender a
antigos anseios da classe produtora de queijos artesanais do Estado.
Além dos aspectos econômicos envolvidos na questão, extremamente
relevantes, já que a atividade é desenvolvida em praticamente todas
as regiões do Estado, tal norma consagra, de forma irretocável, o
processo de produção de um bem carregado de valor histórico e
cultural, fato reconhecido recentemente, quando se elevou o queijo
minas artesanal à condição de patrimônio cultural do povo mineiro.

Contudo, um atributo peculiar ao queijo artesanal - sua procedência
- não foi contemplado pela lei citada. Em Minas, três áreas se
destacam pelas características de seus queijos, que tradicionalmente
levam seus nomes: as serras da Canastra e do Salitre e a região do
Serro. E bastante comum, em Minas, ouvirmos que o queijo do Serro
é mais saboroso que o queijo da Canastra, e vice-versa, ou que o
queijo da Serra do Salitre se presta melhor à fabricação do pão-de-
queijo que os demais.

Sem entrar no mérito gastronômico (mesmo porque todos os tipos
são excelentes), essas denominações demonstram um fato
consagrado em outros países com maior tradição na fabricação de
alimentos artesanais, como a França e a Itália: existe uma íntima
ligação entre o produto final, a forma como foi elaborado, ditada pela
tradição, e o sítio de produção (condições climáticas, de solo e
microbiológicas), que confere a esses produtos características únicas,
que não podem ser reproduzidas naturalmente em nenhum outro local
do planeta. Esses países desenvolveram sistemas legais que
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protegem suas mercadorias, mediante rigoroso controle de
qualidade. Garantem, assim, oportunidades de negócios, que se
traduzem em empregos e alta rentabilidade para os produtores
tradicionais. Os sistemas mais conhecidos são exatamente os dos
queijos e vinhos europeus, com suas denominações de origem
controladas e regiões geográficas típicas, reconhecidas em todo o
mundo.

O queijo minas, com suas tipologias "padrão", "frescal" e "curado",
entre outras, pode ser produzido em qualquer Estado brasileiro, ou
mesmo em outros países, da mesma forma como no Sul de Minas
produzimos queijos dos tipos "provolone" ou "parmezão" (de Parma,
na Itália). Entretanto, os queijos do Serro, da Canastra ou da Serra do
Salitre são queijos minas que trazem consigo características próprias,
que traduzem as peculiaridades naturais e culturais dessas regiões,
as quais, por serem exclusivas, merecem proteção legal específica.

Essas são as razões que nos levam a propor, de imediato, a criação
das três regiões demarcadas para o queijo minas artesanal, em razão
de sua tradição. Eventualmente, outras regiões poderão ser criadas,
por solicitação das organizações dos produtores e após análise por
um grupo técnico a ser criado no Executivo, conforme propomos no
art. 20 do projeto.

Esperamos, com a presente proposição, contribuir para o
aprimoramento do processo de produção do queijo minas artesanal,
com a certeza de que a busca pela excelência e o aperfeiçoamento do
controle de sua qualidade são imprescindíveis para que o produto
tenha o reconhecimento que merece. Condições para isso, a
natureza, a tradição e o talento do homem da Canastra, da serra do
Salitre e do Serro, nós, mineiros, sabemos que possuem.

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

PROJETO DE LEI N° 2.459/2002
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Camilo Chaves, com

sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Camilo

Chaves, com sede no Município de Viçosa.

WA
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2002.
Paulo Piau
Justificação: O Centro Espírita Camilo Chaves, fundado em 8/9/62, é

uma sociedade civil, religiosa, sem fins lucrativos, tem por finalidade o
estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita como religião,
filosofia e ciência, nos moldes da codificação de Allan Kardec; a
evangelização da criança e do jovem; a prática da caridade como
dever social e princípio de moral cristã, prestando assistência a
famílias carentes, crianças, jovens e idosos.

A entidade desenvolve seus trabalhos doando enxovais a gestantes
e distribuindo roupas e calçados, cestas básicas e utensílios
domésticos à população desfavorecida.

O Centro Espírita realiza um trabalho educativo com os assistidos,
inclusive crianças, através de palestras, cursos, encontros, visitas
fraternas, sindicâncias, entre outros.

Vale registar que todo o trabalho filantrópico desenvolvido é
realizado com recursos provenientes, em parte, de convênio
celebrado com órgãos públicos e, em grande parte, de doações
recebidas na campanha do quilo, de contribuições mensais dos
trabalhadores voluntários do Centro Espírita e de ofertas espontâneas
de cidadãos da comunidade.

Sendo entidade que vêm realizando trabalhos de suma relevância
na comunidade onde atua e por apresentar todos os requisitos legais
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares à aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N°2.460/2002
Declara de utilidade pública a Fundação de Auxílio à Investigação e

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado -
FUNDECIT.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Auxilio à

Investigação e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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Sustentado - FUNDECIT -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Fundação de Auxilio à Investigação e ao

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado - FUNDECIT -,
é uma entidade civil sem fins lucrativos, e com personalidade jurídica
de direito privado. Tem autonomia administrativa, financeira e
patrimonial e foi fundada em 19/7/2000.

A FUNDECIT tem por objetivos principais e permanentes a
promoção e o apoio a ações e serviços que busquem contribuir para a
investigação e o desenvolvimento científico e tecnológico sustentado,
em especial para a participação e o apoio à captação e à gestão de
recursos financeiros destinados ao financiamento de programas,
projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de difusão e transferência
de tecnologia.

Constitui parte de seus objetivos a promoção e o apoio a ações
relacionadas com a assistência técnica, a extenção rural e a
realização de pesquisas e experimentações científicas e tecnológicas,
o desenvolvimento de ações que busquem garantir o desenvolvimento
econômico e social, através da exploração sustentada da
agropecuária e de atividades com ela relacionadas.

A promoção da difusão e do intercâmbio de conhecimentos e
tecnologias, assim como a realização de cooperação técnica com
instituições nacionais e estrangeiras e o apoio técnico, científico e
administrativo a várias entidades e organizações, são realizações da
FUNDECIT, que também se preocupa em atuar na criação de centros
de estudos e de desenvolvimento visando a contribuir para a formação
e o aperfeiçoamento de talentos em ciência e tecnologia, por
intermédio de cursos, seminários e estágios.

A promoção de ações relacionadas com o desenvolvimento do
ecoturismo e de ações que visem à recuperação e à preservação dos
recursos naturais e da biodiversidade no meio ambiente, bem como a
avaliação dos impactos ambientais das atividades agrícola, pecuária e
florestal, é outro meio de atuação da Fundação.
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Sendo estes os objetivos da FUNDECIT, profundamente afinados

com o desenvolvimento científico e social principalmente na área da
agropecuária, necessário se torna o seu reconhecimento como
entidade de utilidade pública estadual, o qual certamente estimulará
os seus pesquisadores e membros a envidar maiores esforços no
desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas em Minas
Gerais.

Sendo uma Fundação que vêm realizando um importante trabalho
na área científica e tecnológica e por atender a todos os requisitos
legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.461/2002
Declara de utilidade pública a Associação Odontológica Jesus é o

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

Odontológica Jesus é o Caminho - AOJEC -, com sede no Município
de Viçosa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Odontológica Jesus é o Caminho -

AOJEC -, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em
9/1/2000 com o propósito de atender a população carente através do
trabalho de prevenção e tratamento odontológico, por meio de
aplicação de flúor, limpeza, amálgama, resinas, selantes, exodontias,
raio-x, tratamento expectante e escariações, pulpectomias, raspagens,
próteses e outras intervenções odontológicas.

Outros trabalhos assistenciais estão sendo desenvolvidos pela
entidade, com o intuito de dotar as famílias de parcas condições
econômicas de meios para a obtenção de recursos mínimos para o
convívio social.

Por ser uma entidade que vem realizando importante trabalho na
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área da saúde, tornou-se digna do respeito da comunidade
viçosense. Por tudo isso e por apresentar todos os requisitos
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N°2.462/2002
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com José

Piau de Souza Filho, os imóveis constituídos pelos lotes 1 a 18 da
Quadra 146 e os lotes 1,2,3,4,5,6,7, 14, 15, 16 e 17 da Quadra 13
B, no Bairro Céu Azul, situados no Município de Patos de Minas, com
um total de 13.760,00m2, registrados a lis. 94 do livro 2AR, matrícula
n° 11.483, no Cartório de Registro de Imóveis José Jorge Gomes de
Almeida, com uma casa no Parque do Mocambo, situado na Rua das
Acácias, 416, no Bairro Jardim Paraíso, no Município de Patos de
Minas, com 357,10m2 de área construída, num lote de 594,00m2,
registrado a fls. 180 do livro 2AAAU, Registro n° 25.426, no Cartório
do 20 Ofício de Notas Canuto Latalisa França.

Art. 20 - O imóvel a ser recebido pelo Poder Executivo na permuta
constante no artigo anterior destina-se à instalação da 10 Companhia
da Polícia Militar Florestal.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: Este projeto de lei tem porobjetivo formalizar a permuta

de vários lotes de propriedade do Estado de Minas Gerais com uma
casa de propriedade do Sr. José Piau de Souza Filho.

Os lotes acima citados situam-se no Bairro Serra Azul, na cidade de
Patos de Minas e atualmente não estão sendo utilizados pelo Estado.

A 1 0a Companhia de Policia Florestal funcionava precariamente num
imóvel alugado.

Recentemente, foi lançado à comunidade patense o projeto de
transformar o Parque do Mocambo em parque ecológico, lá
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construindo um centro de triagem de animais silvestres.

Instalar a Companhia no local, além do fato de evitar que esta
continue pagando aluguel, será de suma importância para que se
cumpram os objetivos da Companhia, notadamente os de ampliar o
potencial de preservação ambiental da região.

Pela importância deste projeto de lei, contamos com o apoio de
nossos ilustres pares a sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.541/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Mons. Antonio Teodoro
Tibúrcio pelo transcurso de seus 60 anos de ordenação sacerdotal.

N° 3.542/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Unicentro Newton Paiva, na
pessoa de seu Reitor, Sr. Newton de Paiva Ferreira Filho, pelo
transcurso de seus 30 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

N° 3.543/2002, dos Deputados Marco Régis, Aílton Vilela e Pinduca
Ferreira, solicitando seja formulado voto de congratulações com o
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM -, na pessoa de
seu Presidente, pelo transcurso de seus 50 anos de fundação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Márcio Kangussu (3) e Paulo Pettersen e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados Marco Régis (2) e Alencar da Silveira
Júnior (3).

Registro de Presença
A Presidência registra a presença nas galerias de empresários de

Pará de Minas.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público, telespectadores. no dia 18 deste mês comemora-se o Dia do
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Conselheiro Tutelar. Essa comemoração faz-nos refletir sobre o
papel do Conselheiro Tutelar e sobre a condição em que se colocam
as crianças e os adolescentes deste País e deste Estado.

Apesar de a legislação Estatuto da Criança e do Adolescente fazer
12 anos de existência neste final de ano e ser uma das legislações
mais avançadas do mundo, convivemos, neste Estado, com o grave
problema do menor infrator, da desnutrição infantil, da violência contra
crianças e adolescentes, da falta da educação, da assistência à
saúde, da condição de moradia. Enfim, hoje a criança e o
adolescente, apesar da lei e das garantias constitucionais, vivem, na
prática, uma outra realidade, um outro modelo, um outro país diferente
daquele garantido na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quando se diz que o Brasil tem uma das leis mais avançadas do
mundo, não se quer dizer, com isso, que tenhamos a melhor proteção
e a melhor promoção da saúde, da educação da criança e do
adolescente. Outros países não têm essa lei, mas, na prática,
promovem a saúde, a educação e a convivência familiar muito melhor
que o Brasil.

Então, muitas vezes, a lei vem no sentido de que o legislador
entende a necessidade porque tem o diagnóstico que nos faz
debruçar sobre o problema dos direitos da criança e do adolescente,
desses direitos que estão sendo violados permanentemente, por isso
a lei traz à tona a necessidade do respeito aos direitos da criança e do
adolescente.

Em Minas Gerais vivemos uma situação precária com relação aos
instrumentos de defesa da criança e do adolescente, como os
Conselhos Municipais dos Direitos e os Conselhos Tutelares. Dos 853
municípios de Minas Gerais, 559 não possuem conselhos municipais
de direitos. Esses conselhos têm a função principal de realizar o
diagnóstico e de planejar as ações de proteção e promoção das
crianças e dos adolescentes. Mais de 600 municípios não possuem,
por outro lado, Conselhos Tutelares, aqueles que fiscalizam o
cumprimento e o respeito aos direitos das crianças e dos
adolescentes. Ou seja, cerca de 80% dos municípios mineiros, ou
perto disso, descumprem a lei e estão em débito com as crianças e
com os adolescentes no que tange o art. 204 da Constituição Federal
e com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Paralelamente, no Estado de Minas Gerais, convivemos, hoje,

com cerca de 63% das crianças até 6 anos que vivem em precárias
condições de cuidado, em famílias chefiadas por mulheres e que
percebem menos de dois salários mínimos. Além disso, Minas ocupa
o 11° lugar no "ranking" nacional, superando o índice do País, que é
de 56,9%, ou seja, a média de Minas está pior que a média nacional
com relação a situações de cuidado com as crianças.

Outro dado que nos aterroriza: 328 mil adolescentes do sexo
feminino, de 15 a 19 anos, criam sozinhos os seus filhos, e na grande
maioria são adolescentes mães solteiras.

Um outro dado dá conta de que Minas Gerais ocupa o vergonhoso
6° lugar no "ranking" brasileiro relativo às denúncias de pedofilia.

Assim, no dia-a-dia, nas batalhas das ruas dos centros urbanos
especialmente, os jovens saem sempre perdendo. Segundo dados do
1 Fórum Metropolitano contra a Violência de BH, realizado em março
de 2002, os jovens, apontados como os grandes agentes de
criminalidade, são mais vítimas do que geradores de violência.

Dados do ano de 2001 demonstram que 54 pessoas foram mortas
por adolescentes em Belo Horizonte. Em contrapartida, 64
adolescentes foram assassinados nas vilas, aglomerados e favelas. O
problema dos jovens em situação de risco vem se agravando, os
pequenos furtos dão lugar ao roubo com uso de violência ou grave
ameaça e a carreira criminal dos adolescentes não encontra obstáculo
diante da omissão da estrutura pública para o cumprimento do
Estatuto da Criança e do Adolescente referente à adoção de medidas
socioeducativas capazes de afastar as crianças da marginalidade. O
que vimos em todo o Estado são crianças menores infratoras que, em
vez de estarem reclusas em locais que adotem medidas
socioeducativas, estão presas nas cadeias públicas. Há necessidade
de que esses adolescentes fiquem em reclusão, mas em um ambiente
propicio à sua recuperação socioeducativa.

E assustador, também, o aumento do ingresso de crianças entre 9 e
11 anos na prática do crime, principalmente os ligados ao tráfico de
drogas. Ontem mesmo, conversando com lideranças do aglomerado
Santa Lúcia, eles diziam que as crianças dessa idade ainda estão no
ensino fundamental quando começam a ser aliciadas pelos jovens de
14 anos e ingressam no mundo do crime. No entanto, não há
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nenhuma ação concreta para se criarem dois turnos para que os
alunos fiquem protegidos dentro da escola e não haja facilidade de
aliciamento por parte dos traficantes. Acreditamos que essa é uma
das medidas mais importantes para que as crianças não sejam
aliciadas, no entanto, não tem tido eco nas instituições públicas, que
não se interessam pela mudança na forma de ensino fundamental. Se
assim ocorresse, as crianças estudariam em um turno e no outro
trabalhariam sua potencialidade artística, social etc.

O Ministério Público tem feito sua parte ao estabelecer um prazo
para que, até o ano de 2003, os municípios mineiros saldem sua
dívida com o Estatuto, constituindo seus Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e seus Conselhos Tutelares.
Entretanto, nem todos irão conseguir e serão alvo de ações judiciais
por parte do Ministério Público.

E necessário fazer com que as comunidades, os Vereadores, os
Prefeitos entendam que há necessidade de se constituírem os
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e os
Conselhos Tutelares, primeiramente, como instrumento de promoção
e diagnóstico da situação de risco em que vivem essas crianças e,
também, para coibir o crime e encaminhar adolescentes para medidas
socioeducativas, que estão garantidas no Estatuto da Criança e do
Adolescente.

A situação das crianças mineiras é cada vez mais preocupante,
especialmente onde não existem os conselhos. Ali, as crianças vivem
em completo abandono. O quadro é mais grave nos vales do Mucuri e
do Jequitinhonha, no Norte de Minas e nas periferias das cidades-
pólos, principalmente nas grandes cidades, nas Capitais. E, mesmo
naqueles municípios onde já foram criados os conselhos, a resistência
de alguns Prefeitos de compartilhar o poder, a falta de capacitação
para os Conselheiros e a falta de recursos inviabilizam a sua ação.

Temos recebido denúncias e constatado que os Conselhos
Tutelares e os Conselhos do Direito da Criança e do Adolescente não
têm a materialidade necessária para desenvolver um grande trabalho.
Falta, às vezes, telefone, computador, e, quando não falta
computador, falta material básico, papel, para que se faça pedido,
requerimento, como também condução para dar assistência às
famílias de baixa renda, cujas mulheres são, muitas vezes, chefes de
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família, ou às famílias em que as crianças, tendo perdido pais e
mães, vivem com os avós em condições precárias.

Srs. Deputados, quero, ao mesmo tempo em que presto uma justa
homenagem aos bravos guerreiros, aos bravos Conselheiros
Tutelares de Minas Gerais, lançar também um apelo aos nobres
colegas, aos Executivos e Legislativos municipais de nossa terra para
que, num esforço conjunto, encontremos uma forma concreta de
resgatar a dívida para com aqueles que deveriam estar no centro da
preocupação de todos nós, as crianças e os adolescentes do Estado.

Temos sido chamados para discutir e acompanhar as políticas
públicas de atenção e promoção dos direitos das crianças e dos
adolescentes. Temos encontrado, Sr. Presidente, em toda Minas
Gerais, nos Conselheiros Tutelares e dos direitos das crianças e dos
adolescentes exemplos de cidadãos que, por iniciativa própria, tomam
para si a responsabilidade de proteger as crianças e os adolescentes
que precisam hoje, não no futuro, de uma vida digna para construírem
um futuro e uma história melhor para o País.

Parabenizo o trabalho dos Conselheiros, que, no dia 18 de
novembro, não sei se estarão comemorando o Dia do Conselheiro
Tutelar ou o Dia do Conselho Tutelar, mas estarão, mais do que isso,
refletindo, aprofundando sobre as questões das políticas públicas para
criança e o adolescente, que devem ser prioridade absoluta de
atenção pelo Estado e pela sociedade, como reza a Constituição
Federal.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Antônio

Júlio, Srs. Deputados, senhoras e senhores, imprensa, povo mineiro,
antes de entrar propriamente no assunto que me traz mais uma vez à
tribuna, gostaria de fazer um cumprimento especial ao Provedor do
Hospital Haroldo Tourinho, em Montes Claros, Dr. Waltrido Mares
Guia, que tem desenvolvido um trabalho fantástico junto à diretoria, ao
corpo médico, ao corpo clínico e aos funcionários do Hospital. Por isso
comemoram e têm muito a comemorar pelos 15 anos de um novo
tempo para esse hospital, repassado pela Prefeitura em situação
precária. Graças ao trabalho abnegado dos antigos provedores e do
atual, o Dr. WaIf rido tornou-se um dos principais hospitais de
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atendimento à população de Montes Claros e do Norte de Minas.

Esse hospital conta hoje com estrutura invejável. E verdade que tem
dificuldades, como todos os outros ou qualquer casa de saúde que
presta assistência nesse ramo. Mas tem dado demonstração de muita
eficiência e de que é necessário que se faça algo mais para se ter
sucesso num empreendimento dessa natureza. Trata-se de um
hospital- modelo, que, na semana passada, lançou a pedra
fundamental para a construção do serviço de hemodiálise.

Por várias vezes tenho feito críticas ao setor de saúde pública do
Estado e do Brasil como um todo, mas, por dever e por questão de
consciência, não poderia deixar de estar aqui hoje elogiando a garra e
a luta dos médicos e do Dr. Walf rido pela reconstrução do Hospital. Se
ele ainda não é o grande hospital de que todos precisamos e pelo qual
lutamos, está caminhando para isto. O trabalho ali feito é exemplo
para muitos administradores e para as pessoas que querem construir
uma saúde pública no Estado.

Gostaria de manifestar o meu descontentamento e o meu repúdio à
forma com que, muitas vezes, a população brasileira é tratada.
Ontem, anunciou-se aumento de 10% sobre o valor dos
medicamentos. Pela imprensa, principalmente as emissoras de
televisão, tivemos a expressa manifestação de descontentamento da
população brasileira. Não é possível que venhamos a enfrentar e a ser
pegos de surpresa, como aconteceu ontem, com o anúncio de 10% de
aumento, principalmente dos medicamentos de uso continuado.

Ontem, a população disse que isso não é possível. Há pouco tempo
tivemos um aumento, e agora veio outro. E necessário que o Governo
brasileiro, nessa economia liberada, tenha o controle sobre certos
setores da economia brasileira. E um deles é o medicamento. A
população não tem condições de ser surpreendida com atitudes dessa
natureza. Esses 10% de aumento significam muito, principalmente
quando se observa que os salários estão congelados e a economia
popular não avança nessa mesma proporção.

Não podemos concordar que o povo pague uma conta que não é
dele. O aumento de 10% sobre os medicamentos é exagerado.

Aliás, após as eleições, tivemos majoração em quase todos os
produtos. O preço da gasolina subiu muito. O preço do gás de cozinha
subiu para R$30,00, o botijão. O litro de álcool teve um aumento de

rÀ



475
mais de 25%. Não venham culpar a alta do dólar, porque o álcool é
nosso, feito aqui no Brasil. O óleo diesel aumentou 30%, o que se
reflete diretamente na inflação do nosso País, porque nossa economia
é transportada sobre rodas. Um aumento do diesel afeta
profundamente a inflação e a economia brasileira. Tivemos aumento
da luz elétrica, autorizado pela ANEEL. Tivemos um aumento das
taxas públicas. A população está pagando um preço muito alto. E
dizem que a nossa inflação está controlada e que a nossa economia é
estável. O povo tem pago as contas. O Governo consegue fazer
mágica para não transportar os aumentos - da cesta básica, do
combustível, dos medicamentos, das roupas, dos aluguéis - para a
inflação, e insiste em dizer que ela está controlada.

Ficam, Sr. Presidente, antes da nossa fala principal, estes dois
aspectos: primeiro, nossos cumprimentos ao Hospital Haroldo
Tourinho pelos 15 anos de atuação na cidade de Montes Claros, e o
nosso descontentamento e repúdio por essa brincadeira de mau-gosto
que estão fazendo com a população brasileira, aumentando
indiscriminadamente os preços e as taxas de itens importantes, como
combustíveis e medicamentos. Ninguém compra medicamento porque
quer, mas porque precisa. Pergunto onde estão os genéricos, onde
está o investimento do Governo para encaminhar aos municípios as
cestas básicas e os medicamentos. Não vemos nada disso. Ao
contrário, vemos um aumento exagerado dos preços e uma carga
muito grande sobre os Prefeitos, que têm que comprar remédios para
distribuir de graça para a população, incluindo-se, aí, os
medicamentos de uso controlado e continuado, que foram
aumentados em 10%. Mas são raros os municípios que procedem
dessa forma.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o "Estado de Minas" de hoje, jornal
de circulação nacional, traz mais uma vez uma reportagem que tem
que ser destacada e lida, principalmente pelas autoridades estaduais
e federais. A reportagem no "Caderno das Gerais" se intitula "Perigo
das Estradas", O "Estado de Minas" tem insistido em denunciar a
situação de precariedade das estradas do nosso Estado. Mostra
claramente o que está acontecendo e alerta para a gravidade e a
seriedade do assunto. E o Governo Federal, de maneira muito
simples, alega que não há recursos para a reconstrução das nossas



476
estradas. O assunto tem afetado, de maneira muito especial, a
economia mineira porque, como já disse, a produção mineira é quase
toda transportada pelas nossas estradas. O pior é que tem causado
um profundo prejuízo ao povo de Minas Gerais porque nossos
motoristas estão correndo risco de vida, estão morrendo e tendo seus
veículos totalmente destruidos pela irresponsabilidade do Governo e
pela precariedade das nossas estradas.

Nessa reportagem, constatou-se que 62,6% das estradas mineiras
se encontram em situação ruim ou péssima. Das piores estradas do
nosso País, destaco duas: a BR-459, no Sul de Minas, e a BR-135, no
Norte de Minas. Estou cansado de vir a esta tribuna fazer denúncias.
E bom que um órgão importante, como o "Estado de Minas", persista
nessa caminhada de denúncias contra o descaso e a
irresponsabilidade do Governo Federal para com o nosso Estado.

Ontem, constituímos comissão especial nesta Casa, comissão que
venho tentando criar há algum tempo. Por deliberação do então
Presidente, Deputado Wanderley Ávila, de Pirapora, futuro Prefeito
dessa cidade, constituímos a comissão, composta por mim e pelos
Deputados Doutor Viana, representando o centro mineiro; Dalmo
Ribeiro Silva, representando o Sul de Minas; Márcio Kangussu,
representando o vale do Jequitinhonha; Alberto Bejani, representando
a Zona da Mata. Essa comissão terá como objetivo, além de
denunciar o descaso do Governo Federal para com as estradas de
Minas, chamar a atenção para sua responsabilidade sobre este
assunto. E não há momento mais propicio que este, quando temos
duas situações favoráveis: o Congresso votará medida provisória para
"descontingenciar" os recursos do imposto que pagamos e que o povo
brasileiro desconhece, a Contribuição de Intervenção de Domínio
Econômico - CIDE -, que retém R$0,28 por litro de gasolina, detendo,
hoje, a fortuna de R$7.000.000.000,00, que deveriam ser usados na
reconstrução de nossas estradas. O outro momento é o orçamento
geral da União, quando a bancada de Deputados Federais mineiros
terá em suas mãos a responsabilidade de trazer aportes de recursos
para a reconstrução de nossas estradas.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Cumprimento o Deputado
Carlos Pimenta por sua preocupação em formar uma comissão
especial para debater assunto de extrema importância para o
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desenvolvimento de Minas. Creio que nessa comissão deveria
haver representantes de todas as regiões mineiras. Sei que a
comissão tem seu critério específico partidário mas, quem sabe, há no
Regimento situação diferenciada para que todas as macrorregiões de
Minas sejam representadas, já que cada uma tem sua particularidade.
Pelo que ouvi, parece-me que o Triângulo Mineiro não está
representado nessa comissão, o que considero lamentável.

O Deputado Carlos Pimenta - V. Exa. está coberto de razão. Essa
comissão não é inflexível e, certamente, pode ter o sexto membro.
Peço licença ao Sr. Presidente para fazer a V. Exa. o convite para
também integrar nossa comissão, porque, na semana que vem,
teremos nossa primeira reunião; na semana seguinte, estaremos em
Brasília, em uma audiência que está sendo agendada pela assessoria
do futuro Governador Aécio Neves, a fim de fazermos nossas
reivindicações à bancada mineira e aos Deputados Federais. Com
certeza, o Sr. Presidente não verá nenhum problema em convidá-lo e,
para nós, será uma oportunidade muito boa, tendo em vista a
experiência de V. Exa. e a necessidade de o Triângulo estar
representado na comissão.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. sua sensibilidade em constituir
essa comissão, agora acrescida do Deputado Paulo Piau. Esperamos
dar uma resposta ao povo de Minas e contribuir para mudar essa
situação, tão grave e prioritária. Não podemos esperar mais,
assistindo, impassíveis, a mais mortes, como as que aconteceram no
ano passado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje,

no Estado de Minas Gerais, assistimos à grande repercussão de um
ofício enviado pelo Governador Itamar Franco, a pedido do futuro
Governador, Deputado Aécio Neves, em que solicita delegação para
realizar a reforma administrativa no Estado.

O pedido causou grande impacto e também certa polêmica. Faço
uma abordagem sem saber as intenções do Governo, mas é
necessário iniciar esse debate na Assembléia Legislativa, O povo de
Minas foi informado, por meio da imprensa, que o futuro Governador
pretende realizar um simples enxugamento de cargos de recrutamento
amplo no Poder Executivo. Se fosse simplesmente assim, não haveria
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polêmica, pois esse ato depende do próprio Governo: se quer ou
não convocar cargo de recrutamento amplo e quantos cargos quer ou
não preencher.

Em Minas Gerais há mais de três mil cargos, que podem ou não ser
preenchidos, conforme a vontade do Governador, O Sr. Itamar
Franco, por exemplo, preencheu parte deles, dois mil e poucos,
deixando em aberto cerca de mil, sem, entretanto, precisar de
nenhuma reforma administrativa para fazê-lo. Ele simplesmente
preencheu os que julgou necessários, conforme estabelecia a lei.

O futuro Governador Aécio Neves informou que, também neste
caso, se trata simplesmente de não-preenchimento ou de
enxugamento dos cargos de recrutamento amplo. Quanto a isso, não
há discordância da minha parte nem da parte do PT. Ontem indagava
sobre essa questão, pois é evidente que não se trata apenas disso; se
assim fosse, não haveria necessidade de um projeto de lei. Para
tanto, bastaria ao Governador declinar de preencher os cargos de
recrutamento amplo, procedendo, assim, ao enxugamento da
máquina. Portanto, é estranho que chegue à Casa solicitação de
delegação que permita ao Governador não preencher cargos e fazer o
enxugamento do recrutamento amplo. E preciso ler o ofício e saber,
de fato, o que pretendem o Governador do Estado e o futuro
Governador, ao solicitarem à Assembléia Legislativa uma delegação
dessas.

Quando li o ofício encaminhado a esta Casa, vislumbrei que não se
tratava simplesmente de extinguir cargos do recrutamento amplo,
como já era esperado. Trata-se de ampla reforma administrativa, em
que toda a estrutura da administração direta e indireta pode ser
modificada sem ter o seu conteúdo de passar pela apreciação da
Assembléia Legislativa. Em outras palavras, dá-se ao Governador
poderes para, por meio de delegação desta Casa, mexer e remexer
em toda a estrutura da administração direta e indireta. Lerei os três
itens inseridos nesse ofício, O Governador Itamar Franco solicita
autorização para, até 31 de janeiro de 2003, mexer em toda a
estrutura organizacional do Estado. E evidente que isso não seria feito
por ele e segundo a sua vontade, porque o seu Governo termina
justamente nessa data. Essa reforma seria feita por Itamar Franco a
pedido do futuro Governador Aécio Neves, em toda a estrutura, sem
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que nenhum conteúdo tosse discutido nesta Casa, conforme os
seguintes itens. (Lê:)

- Criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
entidades da administração indireta, definindo as suas estruturas
básicas, atribuições, objetivos e denominações".

Ou seja, qualquer autarquia, qualquer órgão da administração direta
ou autônomo poderá ser alterado, remexido, criado ou extinto.

"II - Criar, transformar e extinguir cargos em comissão e função de
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso anterior,
alterar as denominações e atribuições, definir a natureza do seu
recrutamento e fixar os vencimentos, observados os parâmetros
atuais sistemáticos".

Observem que não se trata apenas de extinguir os cargos, mas de
criar e de transformar, e também de alterar os vencimentos dos
cargos de confiança, que poderão ser extintos, criados e alterados.

"III - Proceder à realocação de atividades de programas no âmbito
do Poder Executivo e ao remanejamento de dotações orçamentárias
em decorrência da aplicação dos incisos 1 e II".

Em outras palavras, poderão mexer em todo o orçamento para
viabilizar os dois outros itens lidos. Em suma, para economizar as
palavras, poderão mexer em toda a estrutura da administração direta,
indireta e autônoma, criando, extinguindo ou alterando os cargos e as
Secretarias, da forma que desejar o futuro Governador, sem que o
conteúdo da reforma seja discutido pela Assembléia Legislativa.

Vinda do Presidente da Câmara dos Deputados Federais, que
recentemente nos visitou, dizendo do seu apreço pelo Poder
Legislativo, penso que seja uma solicitação, para um Governo em final
de mandato, de exagerado poder.

Isso sem que a futura legislatura - que vai estar junto com o
Governador - se possa manifestar sobre o conteúdo das questões
levantadas. O que nos pede o Governador Itamar Franco por
solicitação do futuro Governador Aécio Neves é um exagero. Sem
querer repetir outros pronunciamentos, neste caso seria verdadeiro
cheque em branco para que a administração possa alterar a estrutura
do Estado, não de forma provisória, mas com muito mais poderes do
que as medidas provisórias que o futuro Governador, Aécio Neves, fez
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questão de, na Câmara Federal, extinguir ou, pelo menos, limitar.
O que nos pede não é provisório, já que só poderia ser alterado por
outras leis; tem, portanto, caráter permanente, duradouro. É poder de
mais que está sendo pedido, e esta Assembléia Legislativa, nesses
termos, não deve dá-lo.

Se o futuro Governador tem pressa, devemos concordar com a
pressa e já fazemos uma proposta: se é necessário enviar agora -
mas de preferência, depois, na próxima legislatura -, que o faça no
mês de janeiro. Da parte do PT, dispomo-nos a ficar aqui durante o
mês de janeiro, para discutir o mérito das questões - sem ônus para o
erário público - e apressar o projeto, como quer o futuro Governador,
mas não definir questões tão profundas sem que possamos discutir o
mérito. Isso seria anular o papel do Poder Legislativo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, devo dizer-lhe - e ao povo de Minas Gerais - que considero
este encaminhamento mais do que um desafio para nós, uma afronta
ao Estado democrático de direito.

Faço um apelo ao Governador Itamar Franco e ao futuro
Governador, Aécio Neves, para que matéria dessa natureza não
prospere aqui. Não devia nem ser encaminhada, porque mutila o
Estado democrático de direito. Há um erro por parte do atual e do
futuro Governador. A Assembléia não pode acolher e aprovar projeto
dessa natureza por dois motivos fundamentais. Seremos outra
Assembléia no próximo ano. O povo de Minas Gerais fez uma
proposta e elegeu outros atores para compor a Assembléia.
Legislarmos neste momento para o futuro - e para o futuro
Governador - seria atitude antiética e desrespeitosa perante o povo.
Por esse motivo já não poderíamos aprovar esse projeto. Mas a
questão é mais grave ainda: se aprovarmos projeto dessa natureza,
estaremos lavando as mãos diante de questão que também é da
nossa responsabilidade. Não é possível que a Assembléia, que tem
responsabilidades constitucionais importantes, fundamentais para a
consolidação do Estado democrático de direito, vote renunciando a
um papel fundamental, lavando as suas mãos, como Pilatos, diante de
um problema que é sério e que não se resolve rapidamente. A
gravidade do problema não está na agilidade de mudança de
determinados quadros no ajuste de secretarias, mas numa questão
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que estamos discutindo, há muito tempo, levantando criticamente a
questão para os diferentes Governos.

O Presidente eleito, Lula, em todos os momentos, fez manifestação
neste sentido: a necessidade de planejamento do Estado. A agilidade
de que precisamos agora, que não compete ao futuro Governador
nem ao atual Governador, é o cumprimento das leis vigentes no
Estado, da Constituição, por exemplo.
O Governo Itamar Franco está cometendo crime de

responsabilidade, Deputado Rogério Correia, quando deixa de cumprir
a Emenda n° 29, que determina o mínimo para a saúde. Isso não foi
cumprido no ano passado nem neste ano. A situação é muito grave, O
Governador Itamar Franco tem o dever constitucional e o poder de
tornar este Estado mais transparente, mais rigoroso, mais disciplinado
na aplicação dos recursos públicos. Ele é tido como uma pessoa
integra, honesta e intolerante com as irregularidades cometidas no
Estado. Entregamos em suas mãos o relatório final da CPI da Saúde.
Os resultados contidos não foram acolhidos com a devida seriedade,
com a grandeza que lhe é atribuída. Neste momento, existem coisas
urgentes, mas não ligados ao fato de renunciarmos a um papel
importante do ponto de vista da concorrência para a solução dos
graves problemas do Estado de Minas.

O Deputado Rogério Correia - O pedido do Governador Itamar
Franco, por solicitação do futuro Governador, Aécio Neves, é
exagerado. Infelizmente, por maior boa-vontade que tenhamos, não
podemos abrir mão de direitos e deveres desta Casa. Estranho um
fato: o Governador Itamar Franco, que não nos pediu isso durante o
seu período de Governo, agora se curva ao desejo do futuro
Governador, Aécio Neves, tendo a coragem de nos enviar algo que
sabe não poder ser concedido pela Assembléia, porque não se pode
permitir ao Poder Legislativo que abra mão da organização e da
estruturação dos órgãos das administrações públicas direta e indireta
do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, farei

manifestação a respeito desse assunto. Havia solicitado aparte ao
Deputado Rogério Correia, mas o tempo não foi suficiente.
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A lei delegada faz parte da estrutura da Constituição do Estado. E

um instrumento a ser usado em casos extremos, urgentes e
emergentes. Esta Casa concedeu ao Governador Itamar Franco, no
início da sua gestão - com o apoio do PT -, uma delegação de
poderes, a fim de que pudesse reorganizar os salários dos servidores
do Estado. E do conhecimento de todos que ele usou pouco aquela
delegação. Portanto, não é a primeira vez que se usa desse
instrumento. Precisamos refletir bastante sobre isso. Concordo com o
Deputado Rogério Correia em que a Assembléia abdicará das suas
prerrogativas, ou seja, as de fiscalizar e melhorar os projetos do
Executivo, como já ocorreu várias vezes, quando esta Casa os
melhorou, até mesmo mudando seu rumo. Daí, a importância de
discutirmos os projetos com a participação da sociedade.

Temos uma responsabilidade muito grande neste momento, porque
a desorganização do Estado é absurda, conforme palavras do próprio
Governador Itamar Franco.

O Governador Itamar Franco, há dois anos, enviou a esta Casa uma
reforma administrativa. A pressão recebida foi tão grande, que a tal
reforma não andou, não saiu do lugar. Então, deixo a pergunta: "é
possível fazer a reforma administrativa do Estado, o chamado choque
de gestão, que é uma necessidade?".

Concordamos com o Governador eleito, Aécio Neves: precisamos
dessa lei delegada, que trará projetos para esta Casa analisar.
Ninguém quer abrir mão de nada, muito menos da extinção do órgão
em que trabalha ou do cargo que exerce Isso é algo inerente ao ser
humano.

Quero pedir aos Deputados Rogério Correia e Adelmo Carneiro
Leão que, neste momento, possamos nos debruçar sobre essa
proposta do Governador, abonada pelo futuro Governador, para
encontrarmos solução que determine essa reorganização no Estado.
Sabemos que, se continuar do jeito que está, o Estado ficará
ingovernável. Por isso há que se ter uma proposta.

Portanto, não devemos ser contra nem a favor da delegação de
poderes para o futuro Governo, em janeiro, fazer a reforma
administrativa. Precisamos achar a solução juntos, sob pena de o
Estado ficar nesta morosidade, neste estado de anemia em que se
encontra, o que não interessa aos mineiros.
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Esta é a minha proposta: que as Lideranças dos partidos se

debrucem sobre esse tema, que é absolutamente fundamental e
importante. Talvez essa, nesta Casa, seja matéria mais importante do
que o orçamento, que já está praticamente engessado.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Paulo Piau. Concordo com V. Exa.: talvez o assunto mais importante
sobre o qual esta Casa deve se debruçar seja o Estado, sua
organização, seu conceito, suas bases administrativas e ideológicas
ou seu próprio serviço público.

Temos um Estado anacrônico, que não produz serviço de boa
qualidade para os mineiros, que não agiliza, que não dá resposta, que
não é resolutivo na área da saúde, da educação e da administração. E
muito bom para cobrar impostos, mas, no momento de produzir
serviços de boa qualidade, não existe. E precisamos de um Estado
ideal para produzir bons serviços para a sociedade. No momento, está
atrasado, anacrônico. Os mineiros, obrigatoriamente, estão
depositando seus impostos, mas, em contrapartida, não recebem
serviço de boa qualidade. Nas várias áreas e setores em que
pudermos fazer uma análise vamos perceber isso.

Portanto, preocupamo-nos também com o nível de complexidade do
Estado, com a sua necessidade de evolução e com as modificações
que precisam ser feitas para produzir serviços de boa qualidade a um
custo menor. Por isso concordamos que esta Casa deve se debruçar
sobre assunto de tanta importância, sem se negar a participar, porque
é da nossa competência e responsabilidade legislar e discutir sobre
ele. Só não sabemos se essa forma atenderá à complexidade, à
profundidade e à necessidade do caso e do assunto.

Penso também que, como fizemos para o Governador Itamar
Franco, esse tal de cheque em branco não agilizou a resolução dos
problemas; por exemplo, não resolveu a questão dos professores, dos
Defensores Públicos nem dos servidores do IMA.

O assunto é extremamente polêmico. E preciso enxugar, modificar
este Estado, mas não acredito que, dessa forma, resolveremos,
porque a questão é muito complexa quando relacionada com o tempo
de que dispomos para nos debruçar sobre ela.

O Deputado Paulo Piau - Agradeço o aparte do Deputado Edson
Rezende. Quero complementar meu pronunciamento dizendo que o
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Estado perdeu completamente sua capacidade de planejamento e
de projeção, não tendo condição de apresentar dados estatísticos que
possam subsidiar políticas públicas em Minas Gerais. O Estado
oferece serviços, e alguns deles têm qualidade, mas poderiam ser
ainda melhores. Portanto, precisamos de um Estado diferente, de um
Estado novo, que realmente atenda aos anseios da comunidade.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Paulo
Piau. Quero dizer da posição do PSB. Ontem, quando fui entrevistado
a respeito desse assunto, achei que fosse uma brincadeira de mau-
gosto feita por alguém, porque uma proposição como essa não tem
nenhum cabimento e só poderia vir de um governo como o de Itamar
Franco, que não tem pé nem cabeça, não tem lógica nem estrutura.
Não conseguimos ter uma definição deste Governo, que nos pediu
uma lei delegada para corrigir as distorções do Estado, e aprofundou
essas distorções, valorizando demais uma e de menos outra. Foi um
desastre. Agora, é um Governo que não aplica as leis, como disse o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Temos o exemplo da lei do SIAFI-
Cidadão, de nossa autoria, que não foi cumprida até hoje. O Governo
deveria estar voltado para cumprir as leis que descumpriu e não para
fazer uma proposição como essa, que é, no mínimo, imoral,
antidemocrática e ilógica. Qual é o Poder Legislativo que estará na
próxima legislatura, com o Governador eleito, Aécio Neves? Será uma
outra legislatura. O povo de Minas Gerais definiu quais são seus
representantes, e estes devem definir qual é o governo e o modelo de
administração que querem. Não tem sentido pedir amplos e irrestritos
poderes ao futuro Governador, é nem sabemos se foi o Governador
Aécio Neves quem fez isso.

O Governo quer fazer agora, ao apagar das luzes, aquilo que não
fez em quatro anos? Uma carta branca? Isso é, no mínimo,
desrespeitar o Poder Legislativo, desvalorizar a representatividade
popular, é desvalorizar este Poder e até mesmo contradizer o
Governador eleito, Aécio Neves, que, em visita a esta Casa, feita
nesta semana, disse que quer fazer todas as reformas em parceria e
discutindo com o Poder Legislativo. Então, não tem cabimento
nenhum. Só posso entender que isso deve ser uma brincadeira de
mau-gosto, vinda de alguém que não governou Minas Gerais, que não
fez nada e que pelo menos estaria tentando ajudar o próximo
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Governador. Na verdade, isso não significa uma ajuda, mas um
risco. E, sem dúvida nenhuma, o P58 estará contra essa proposição
absurda. O melhor a ser feito neste momento é retirar um pedido
como esse, para se respeitar o Poder Legislativo.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero terminar meu
pronunciamento dizendo que esta Casa tem de ajudar - e sei que o
Deputado Miguel Martini concorda com isso - a encontrar uma solução
para a grave crise por que passa o Estado mineiro na atualidade.
Esse caminho tem de ser trilhado com essa lei delegada, ou sem ela,
se é que há como fazer isso. Temos de indicar os caminhos, porque
não é possível um Governo assumir, no dia 1° de janeiro, sem a
menor perspectiva de rumo para o Estado de Minas Gerais. E um
problema altamente complexo, e essa discussão cabe a esta Casa,
exatamente neste momento. Obrigado, Sr. Presidente.

'- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Andrada.
O Deputado Antônio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, prezados

parlamentares, prezada assistência, telespectadores da TV
Assembléia, a minha fala é uma questão apenas preliminar. Não
gostaria de trazer toda a nossa argumentação relacionada ao pedido
de delegação de poderes feito pelo Governador eleito para que ele
faça a reforma administrativa, tão aventada e discutida aqui, mas,
diante dos discursos que ouvi e das colocações que vivenciei, preciso
apresentar três questões básicas, preliminares, sem as quais não é
possível caminhar.

Primeiro: em relação ao instituto da lei delegada, prevista na
Constituição do Estado, no seu art. 72, a qual foi votada e promulgada
pela Assembléia. A Constituição de Minas não foi feita pelo Executivo,
que nem participou de sua confecção. Ela é um produto exclusivo do
Legislativo mineiro, da Assembléia de Minas. E foi a Assembléia que
criou o dispositivo de lei delegada. Se existe a possibilidade de lei
delegada é porque a Assembléia de Minas quis que esse dispositivo
existisse. Então, ela é produto da vontade do Poder Legislativo.

Segundo: a lei delegada tem as suas limitações. Ao se solicitar ao
Poder Legislativo que o Executivo exerça essa delegação, a
Assembléia vai analisar o pedido e vai delimitar os parâmetros que
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nortearão essa delegação, tais como o seu prazo, a sua
profundidade, os seus efeitos, enfim, a dimensão dessa delegação.
Então, não é um cheque em branco coisa nenhuma. E a Assembléia
que estuda os critérios e os concede de acordo com as suas
condições. E a Assembléia que estabelece as condições mínimas
para que o Governador exerça a delegação.

Terceiro: isso não é novidade nenhuma. Minas Gerais, de 1985 até
hoje, está convivendo com nada mais nada menos que 48 leis
delegadas. Então, isso não é novidade. Existem leis delegadas que
foram concedidas e estão aí vigorando. Agora, entendemos
perfeitamente que essas leis não podem constituir rotina. E um
expediente que se deve usar em uma situação de emergência, de
urgência. E é claro, a olhos vistos, que a situação da estrutura
organizacional de Minas Gerais é capenga no tempo. A estrutura
governamental, administrativa do poder público mineiro é
ultrapassada, é arcaica, é lenta, não é eficiente. Não é possível
conviver com isso.

O Governador eleito Aécio Neves, ao vislumbrar o uso da delegação
para fazer essa reforma administrativa - como ele diz, um choque de
gestão -, quer dar agilidade, eficiência ao poder público, para que as
políticas públicas e as ações governamentais cheguem, de fato, à
sociedade, ao cidadão. Não é possível que as ordens governamentais
fiquem paradas em um emaranhamento de normas e órgãos públicos
que, muitas vezes, não servem para nada, só atrapalham o
andamento do Governo.

O mundo de hoje é complexo, é um mundo novo, com uma
problemática nova. A segurança pública, assim como as áreas da
saúde e da educação, está aí aflorando, a exigir do Estado agilidade,
eficiência. Não é possível conviver e enfrentar esses problemas que
são novos e complexos, com dados que a todo momento atormentam
a sociedade e o cidadão; dados novos e até com influências
internacionais. Não é possível querer enfrentar toda essa problemática
com uma estrutura estatal de 40, 30 anos atrás, arcaica mesmo,
capenga mesmo. Não, não!

O Governador Itamar Franco foi sensível ao estímulo que lhe passou
o Governador eleito Aécio Neves e, ao encaminhar essa proposta de
delegação, o faz sabendo que o Governador eleito Aécio Neves é um
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parlamentar consciencioso, é um homem que realmente
demonstrou toda a sua capacidade e visão em sua ação parlamentar,
sobretudo como Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e
como Governador eleito no 1° turno, o que demonstra o alto grau de
confiança que o povo mineiro deposita em suas ações e em suas
mensagens. De modo que essa proposta chega para realmente dotar
o Estado de instrumentos poderosos para enfrentar a problemática
social.

A proposta é muito clara: primeiro, pretende criar, incorporar,
transferir, extinguir, alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, das
unidades da administração direta e indireta, definindo estruturas
básicas, atribuições, objetivos e denominações; segundo: criar,
transformar, extinguir cargos em comissão e funções. Não se altera
nada com referência à carreira, ao estatuto ou às garantias do
servidor. O que se altera é a finalidade. São órgãos que existem há
mais de 30 anos e cujos objetivos deixaram de ter finalidade para o
momento atual. Devem ser revistos, pois surgiram situações novas
que não estavam previstas na sua origem. E preciso ter agilidade,
Minas não pode perder tempo, e o Governador eleito Aécio Neves, na
sua sensibilidade política, está percebendo a necessidade dessa
urgência e emergência. E haverá de fazer seu choque de gestão para
que Minas possa ter uni governo que, mais do que grande obra
administrativa e governamental, deixará para os mineiros uma
estrutura permanente, ágil e eficiente, ferramentas para a construção
daquela sociedade mais justa que queremos, com um 'staif' que, em
vez de ser um peso e um ônus, passe a ser instrumento de realização
e de promoção social. Não há nada de antidemocrático nisso; o que
se pede é justamente uma delegação prevista na Constituição votada
por esta Casa. O simples fato de a tramitação estar ocorrendo e os
debates estarem acontecendo é exemplo de medida altamente
democrática, pois é a Assembléia que vai delegar e estabelecer as
condições dessa delegação através do debate. Nas próximas reuniões
e nas comissões, teremos a oportunidade de trazer dados que
servirão de base e de motivação para um choque de gestão que
possa ser exemplo para outros Estados. De nada adianta discutir
políticas sociais, de saúde, educação, segurança, se não tivermos um
Estado estruturado para cumprir e executar o que é discutido. Essa é
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a visão do Governador eleito Aécio Neves, que tem vontade de
trabalhar e não quer perder tempo, pois está ávido para colocar em
prática as políticas que o levaram à eleição. Assim, Minas poderá
caminhar e mostrar que "quando Minas tem voz, o mineiro tem vez".
Esse foi um dos "slogans" da campanha de Aécio Neves e, para que
Minas tenha realmente uma voz que chegue aos mais altos escalões
da República com eco em toda a Federação, é preciso que o
Governador de Minas esteja à frente, não apenas de um governo
formado de homens bons e capazes, mas que tenham a
instrumentação necessária para colocar em prática tudo o que se
discute em favor do povo e do Estado.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - O PSB não está contra as
reformas que o futuro Governador quer fazer, mas não abrimos mão
da discussão da proposta. Só há um nome a quem daríamos carta
branca para fazer isso, que seria Jesus Cristo, pois Ele tem a
onipresença e a onisciência.

Qualquer ser humano que faça uma proposta está sujeito a críticas e
a avaliações. Se o Governador eleito quiser discutir conosco as
propostas reais que tem, estamos abertos, não vamos negar apoio ao
que for melhor para Minas Gerais. Não queremos supor de antemão
que seja um ser iluminado, que possui as melhores propostas para
melhorar o Estado. Se formos convencidos de que são as melhores -
por isso queremos que nos sejam apresentadas e ao povo de Minas
Gerais, por meio de sua representatividade -, não teremos nenhuma
dificuldade em aprová-las. O que não achamos lógico é conceder uma
carta branca, supondo que tenha a clarividência para saber
exatamente aquilo que é melhor.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Só quero
manifestar minha surpresa diante das grandes novidades que o
Deputado Antônio Carlos Andrada manifestou aqui, neste Plenário,
questões, mazelas, problemas e desafios de 10, 20 e 30 anos, que, de
repente, têm de ser consertados pela vontade e pelo poder do
Governador, fazendo com que renunciemos a nossa responsabilidade
até o dia 31 de janeiro, como se isso fosse o correto; aliás, é
semelhante a atitude do Deputado que não nos concede aparte à do
próprio Governador, que em nenhum momento da disputa eleitoral
compareceu a debate para discutir o que precisa ser mudado neste
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Estado, quais são os problemas e desafios. Vem, agora, pedir-nos
uma carta branca. A Assembléia está errada, pois não lhe compete,
por uma questão de ética e respeito ao povo de Minas, aprovar essa
lei delegada, embora prevista constitucionalmente.

Por uma questão de respeito, devemos aguardar a investidura da
próxima legislatura, do próximo Governador e, com a mesma
responsabilidade do Governador, com a mesma competência de
análise dos problemas e da capacidade de diagnóstico, devemos
enfrentar os problemas, os desafios, as pressões e promover as
mudanças necessárias que não nem mesmo ocorreram no Governo
do partido do Deputado que ora ocupa a tribuna desta Assembléia
Legislativa, o Deputado do PSDB Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada t - Sr. Presidente, houve uma
inversão nos debates, uma crítica a uma proposta de reforma
administrativa. A proposta foi lida hoje, não é nem de conhecimento
dos parlamentares ainda. Estão fazendo críticas ao que a grande
maioria nem sequer conhece. Está começando a tramitação. Teremos
oportunidade durante a tramitação de fazer esclarecimentos. Não se
pode exigir que o protocolo do pedido venha acompanhado de tudo e
mais alguma coisa. E querer demais!

Não concedi aparte, porque, o tempo que estava destinado a mim,
como orador inscrito, era apenas de 11 minutos, O aparte pode ser
dado por 5 minutos; teria, então, metade do meu tempo sem poder
falar.

Estarei sempre à disposição, Deputado Adelmo Carneiro Leão, para
debater quantas vezes forem necessárias. Sou parlamentar, gosto
realmente da vida parlamentar e estarei sempre aberto aos debates.
Se um ou outro Governador, no passado, não teve talvez momento
oportuno, condições ou vontade política de avançar em determinada
área, outro Governador poderá fazê-lo. Há mazelas de 10, 15 anos,
sim, as quais o Governador eleito, Aécio Neves, quer enfrentar. Não
pode ser criticado por querer enfrentá-las.

A Casa vai dar, obviamente, o seu palpite, a sua opinião, o seu aval,
ou não, porque essa matéria tem de ser decidida aqui. Está pedindo
ao Poder Legislativo que lhe conceda uma delegação; a Assembléia a
dará ou não, de acordo com interesse da Casa, dos representantes do
povo. Não julgo que os parlamentares que aqui estão sejam menos
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importantes ou tenham menos poderes do que os que vão assumir
no dia 1° de fevereiro. São parlamentares que estão no exercício de
seu mandato, que honram o povo de Minas. São Deputados que estão
plenamente em condições de decidir, e o que não for decidido nesta
legislatura será completado na próxima, mas sem se diminuirem os
atuais parlamentares, que estão aqui em nome do povo mineiro.

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

i a Fase
Abertura de Inscrições

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

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, gostaria de

saber de V. Exa. se o Governo, ao encaminhar a solicitação da
votação de uma lei delegada por essa Assembléia, enviou a proposta
de reforma administrativa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que o Sr.
Governador enviou à Casa mensagem solicitando a lei delegada para
que, após aprovada ou não, proceda à reforma que achar
conveniente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Nossa conclusão é que a fala
do Deputado Antônio Carlos Andrada não está fundamentada na
verdade dos fatos. O Governo não encaminhou a esta Casa uma
proposta de reforma administrativa. Encaminhou apenas pedido de lei
delegada, ou seja, será dado um cheque em branco para que o
Governo apresente proposta de reforma, o que tornaria absolutamente
dispensável a Assembléia, caso aprovássemos a lei delegada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão já respondeu com uma simples pergunta a uma série
de questões que foram levantadas e não condizem com a verdade.
Não nos negamos a apreciar o conteúdo de uma reforma
administrativa, porque achamos que um governo que entra tem todo o
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direito de propor uma reforma administrativa. E nós temos a
obrigação de votar, o mais rápido possível, a reforma administrativa.

Repito que estamos dispostos a fazer isso, até em janeiro, sem ônus
para o erário, para votar a reforma administrativa. Mas precisamos
conhecer o mérito, o conteúdo da reforma administrativa. Não
podemos simplesmente delegar ao futuro Governador a execução
dessa reforma, ainda neste mandato do Governador Itamar Franco,
uma reforma administrativa sem que o conteúdo seja discutido pela
Assembléia Legislativa.

Desculpe-me o Deputado Antônio Andrada, que começa e ainda
sinaliza mal o debate que pretende fazer na Casa. Pretende
simplesmente dizer que a atual estrutura é arcaica e que precisa ser
modificada. Mas modificada como, com qual conteúdo. O Deputado
Aécio Neves foi eleito Governador do Estado, e reconhecemos que
com uma boa votação. No entanto, o PT obteve mais de 30% dos
votos, elegeu a maior bancada.

Deputado Antônio Carlos Andrada, há Situação e Oposição. Existe
democracia. Por ele ter sido eleito, não foi ungido rei ou monarca. Ele
é apenas o chefe do Poder Executivo, que deve remeter ao Poder
Legislativo, em que elegeu a maior bancada o PT, para contribuir,
fiscalizar e ver as alterações que são necessárias. E não
simplesmente ganhar um cheque em branco e atuar como um
monarca ou um rei, que vai reorganizar, da forma que bem quiser,
sem opinião de ninguém, o novo quadro de reforma administrativa no
Estado, sem consultar os agentes que também foram eleitos.

Trata-se de uma democracia. Se V. Exa. pretende ser o Líder do
Governo, deveria enxergar que o diálogo deve existir, e não que o
Governador tenha carta branca ou cheque em branco para fazer o que
quiser. Não basta anunciar o moderno; dizer que o que estava aí era
arcaico e que agora deve vir o moderno. ColIor de Mello, quando
assumiu, usava muito isso. O Presidente FHC também anunciou o
moderno. Não é possível que vamos ter a volta dos moderninhos. Os
modernos foram aqueles que instituíram o modelo neoliberal no Brasil.

Quero ver qual o conteúdo da reforma administrativa. O Instituto da
Terra continuará para defender a reforma agrária ou será extinto? Não
sei, porque não conheço o conteúdo. Quais cargos serão extintos e
quais serão criados? Qual o valor do salário do recrutamento amplo?
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Serão R$10.000,00, R$15.000,00 ou R$20.000,00? Ou ficará nos
R$4.500,00? Essa opção precisa ser feita. As tais organizações
sociais anunciadas pelo Governo Azeredo, que era espelho do
governo neoliberal que queria se instalar em Minas Gerais, vão
retornar? Vamos ter a volta do neoliberalismo? Não sei. Quero saber o
conteúdo. Os Deputados eleitos têm o direito de saber o conteúdo
dessa reforma. O povo mineiro também. O fato do Deputado Federal
Aécio Neves ter tido uma brilhante votação merece nossos parabéns,
mas não implica governar sem o parlamento. O parlamento foi eleito
exatamente para, junto com o Poder Executivo, legislar. Isso é parte
fundamental da lei. Não é simplesmente delegar reforma estrutural
como se a futura legislatura nada tivesse que ver com a
reestruturação do Estado. E um golpe autoritário. Isso não é gestão, é
um choque de autoritarismo que se pretende dar no Poder Legislativo.
E essa a reclamação que estamos fazendo. Queremos discutir o
conteúdo. Fica o desafio, Deputado Antônio Carlos Andrada, a V. Exa.
e ao Deputado Federal Aécio Neves, chefe que é do Poder Legislativo
Federal, para que remeta o conteúdo dessa proposta. Nós, do PT,
vamos avaliar, no mês de janeiro, sem ônus para o erário público, em
regime de urgência, o conteúdo da reforma, mas não vamos entregar-
lhe um bastão de rei como se imperador de Minas ele fosse. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, ouvi o que o Deputado
Antônio Carlos Andrada disse da tribuna e, lendo isso aqui, fico meio
assustado. Primeiro, o Governador Itamar Franco, no passado, pediu
uma lei delegada. Demos a lei delegada, e foi um desastre. Aqui não
se está dizendo que é a partir do dia 1" de janeiro que passa a vigorar
a autorização da lei delegada, diz que é até 31/1/2003. Isso significa
dizer que esse Governador que está aí, que destruiu o Estado, pode
provocar uma desordem, um problema ainda maior para o futuro
Governador, porque estaremos dando a delegação ao Governador
Itamar Franco. Aqui não se está pedindo para o Governador Aécio
Neves, mas para o Governador Itamar Franco. Pode haver a
destruição da estrutura administrativa do Estado até o final do seu
mandato, que vai até 31 de dezembro. E o Governador eleito Aécio
Neves, teria um mês para refazer tudo isso. Não estamos contra, mas
achamos que a administração pública do Estado precisa ser revista,



493
reaparelhada, mais bem formatada. Não dá para imaginarmos que
o Executivo terá a clarividência, terá a luz suficiente para definir aquilo
sue é melhor, sem a Assembléia Legislativa, Poder destinado a isso.
E aqui que temos que discutir, aperfeiçoar e modificar. E aqui que
temos a possibilidade de evitar que desmandos sejam cometidos. Não
estamos contra, achamos urgente essa reforma administrativa, mas é
o modo como se quer fazer que o PSB está discutindo. Concordamos
com o Deputado Rogério Correia nesse sentido. O PSB estaria aqui,
sem ônus para o Estado, no dia 1° de janeiro, durante todo o mês,
para discutir essa reforma adminsitrativa. Mais do que isso: se for
realmente do interesse do Governador eleito, Aécio Neves, do futuro
Governo que vai assumir, se já tiver formatado essa proposta, que
venha discutir conosco. Uma vez que tenhamos a segurança de que
isso é o melhor para o Estado, podemos até conceder ou aprovar
essa reforma administrativa. O que queremos é resgatar o papel do
Poder Legislativo. Não dá para lavar as mãos e se eximir da
responsabilidade, porque estamos aqui representando 17 milhões de
mineiros, e o povo espera que este Poder possa representá-lo.

Quem sabe a melhor proposta, na visão do Executivo, não seja a
melhor proposta para o povo mineiro? Esperamos que seja, mas não
podemos ficar imaginando ou supondo que assim será. Como já
incorremos no erro com um Governador, não queremos repeti-[o.
Concordamos com o Líder do PSDB: o Estado precisa de uma
reforma administrativa, mas queremos discuti-ia, tendo a possibilidade
de apresentar emendas. Não desmerecemos nenhum dos
parlamentares desta Legislatura, mas quem governará é o próximo
Governo. Queremos discutir o novo modelo, e não este.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Apelo às Lideranças
partidárias, principalmente às que estão contrárias ao
encaminhamento da lei delegada, para que façamos um debate claro,
transparente, sem esse jogo que não leva a nada. A proposta está
chegando à Casa, e estamos iniciando um debate. Todas as questões
postas serão explicadas a seu tempo. Apenas foi protocolado um
ofício, caracterizando início de sua tramitação, nem ainda havendo
sido publicado no 'Minas Gerais", o que ocorrerá amanhã. O
Deputado Rogério Correia, em termos agressivos, diz que vêm os
"moderninhos" como Collor. Ora, querer comparar Aécio Neves, uma
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das tradições políticas de Minas, a um político como Fernando
CoIlor... Não é por aí o debate. Seria o mesmo que disséssemos que,
contra os "moderninhos" que querem a volta de ColIor, Lula veio para
manter tudo o que aí está, todos os contratos, etc. Não é esse o
debate. Estamos diante de uma reforma administrativa. Se há
preocupações sérias, como a apresentada pelo Deputado Miguel
Martini, se esta Casa talvez não deva conceder poderes ao atual
Governador para usar a lei delegada, basta que na resolução, que
aqui será votada, havendo consenso geral, coloque-se um artigo
dizendo que a delegação entrará em vigor a partir de primeiro de
janeiro. São discussões válidas, que podem aperfeiçoar e construir um
caminho. Mas simplesmente criticar, antes de o projeto iniciar sua
tramitação... Na verdade, nem chegou à comissão. Estamos vendo
anúncio de idéia de uma proposta. Teremos condições de dar
explicações. Não hoje, porque a proposta acaba de chegar. O debate,
oficialmente, nem começou. O projeto de resolução tramitará na
Comissão de Constituição e Justiça, na de Administração e na de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Será votado em Plenário e
haverá outras instâncias para debates e troca de informações. E
lógico que existe Governo e Oposição. Cada um tem sua visão e, na
democracia, a maioria vence quando não há acordo. Na democracia,
prevalece a vontade da maioria. Assim é nas urnas e nos
parlamentos. Tentaremos, com esforço e boa vontade, construir um
consenso naquilo que for possível. Naquilo que não for, cada um deve
firmar suas posições, decidindo pelo voto. Esse é o caminho. Estamos
abertos ao diálogo, mas queremos um debate sério, sobre questões
concretas. Não cobrem um final de algo que está começando. Estão
cobrando a solução de uma discussão que se inicia. A solução é um
trabalho diário, permanente e quase eterno. Ninguém é dono da
verdade. Ele quer trazer a sua contribuição, quem tiver idéias
melhores que as traga. Leis delegadas podem, no futuro, ser alteradas
pelo parlamento. São leis comuns e podem ser modificadas por
novas. Não é nada eterno e imutável. Estamos iniciando o debate e
faço um apelo para que ele seja elevado, profundo e trate do conteúdo
do projeto, e não de questões pessoais, partidárias e menores, que
não interessam à sociedade mineira.

O Deputado Marco Régis - Agradeço sua liberalidade, Deputado
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Wanderley Ávila, que, na Presidência, sempre conduz os trabalhos
pautado pelo Regimento. Entretanto, há certos momentos em que é
impossível gerir-se uma sessão estritamente dentro do Regimento.
Por isso, gostaria de falar, na minha questão de ordem,
primeiramente, sobre nossa luta, iniciada na semana passada, para
expurgar da pauta da Assembléia Legislativa o famigerado Projeto de
Lei n° 1.416/2001, que propõe o esquartejamento da CEMIG,
atendendo não apenas à imposição da ANEEL, mas também à dos
organismos que lhe sobrepõe, como o FMI. Por isso, já prometemos
que iremos resistir bravamente.

Quanto ao projeto da lei delegada, considero-o importantíssimo,
porque, na verdade, o Governador do Estado, assim como os
Prefeitos e o Presidente da República, deve administrar de acordo
com suas convicções e sonhos. Entretanto, o sonho do Governador
Aécio está muito precoce, já que será empossado no dia 1° de janeiro,
ou quiçá no dia 5 de janeiro, dependendo dos entendimentos da
Câmara dos Deputados e do Senado.

Portanto, não podemos aqui dar apoio a um Governador de Estado
que cometeu inúmeros equívocos ao longo de seu mandato de quatro
anos, os quais bem falam da tradição política de Juiz de Fora, a qual
pude aquilatar presidindo uma reunião da Comissão de Saúde, para
debater os problemas de saúde da cidade. Pude ver o nível baixo e
rasteiro da política daquela comuna mineira, que não faz jus à
grandeza da Manchester mineira, uma cidade das mais elevadas
tradições do Estado.

Não podemos atender a um Governador de Estado que, na última
hora, deu uma rasteira na Assembléia Legislativa, por meio de seu
Secretário, o Sr. Henrique Hargreaves: a questão da COMIG que
beneficiou o G-10, grupo de nove ou dez parlamentares desta Casa.
Vou além do Deputado Márcio Kangussu: a COPASA, companhia
comprometida com o saneamento básico, utilizou, por meio de algum
mecanismo estatutário esdrúxulo, recursos para fazer construções de
praças e jardins em Minas Gerais, O jornal "Estado de Minas"
denunciou, ao longo de setembro, que a COMIG estava destinando
recursos, sem legitimidade para tal no estatuto, para a construção de
praças, avenidas, ruas e jardins no Estado. E um absurdo que
empresas importantes do Estado tenham os seus recursos gastos
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superfluamente com a construção de praças, de ruas e de
avenidas.

Protesto e endosso o coro do Deputado Márcio Kangussu. Isso deve
ser estendido à COPASA, que está envolvida nessa questão. Como
podemos dar um cheque em branco para um Governador que perdeu
o comando do Governo e que deixa o Secretário de Estado gastar
recursos superfluamente? Se não for para ele, será para o Sr. Aécio
Neves, que está sonhando precocemente, porque a sua posse ainda
não ocorreu.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, acompanho
o debate nesta Casa. O PT continua o mesmo. Recebe um pedido,
sem embasamento, sobre o qual sabemos que temos de trabalhar. O
PDT não está aqui para criticar. Como o Deputado do PSB expôs,
devo lembrar que o Garotinho também pediu e conseguiu no Rio de
Janeiro. Quando o companheiro Adelmo Carneiro Leão era Secretário
e falava de mudanças, todas as sugestões podiam ser expostas. O
meu partido analisará ainda a questão. Os Deputados do meu partido
que estão chegando também estarão presentes nessa discussão. O
convite já foi feito, e a assessoria, com o companheiro Sebastião
Helvécio, já foi colocada à disposição da bancada.

O PT diz que mudou, mas tudo é farinha do mesmo saco. Vejo o
Lula de Sarney, de Antônio Carlos Magalhães e de Fernando
Henrique Cardoso. O PT critica antes de saber o que está
acontecendo. O que esperamos disso? Votei no Lula e espero um
Brasil melhor. O novo Presidente da República estará ao lado de tudo
que está aí até hoje. O companheiro do PT critica aqui e pede favor
em Brasília. Lemos no jornal 'Estado de Minas" de hoje: "PSDB ajuda
petistas na rejeição de seis medidas provisórias". O PT em Brasília
está lado a lado com o PSDB. O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva já
procurou o Sr. Aécio Neves e falou: "Governador Aécio Neves,
Presidente da Câmara, precisarei da ajuda do PSDB, porque
necessito governar". Não adianta chegar em Minas Gerais e tentar
apenas criticar o Governador eleito por medidas que serão tomadas, e
que serão ainda discutidas nesta Casa. Essas medidas serão
analisadas por este Deputado. A Bancada do PT fará o convite aos
Deputados que estarão aqui a partir do dia 1 0 de fevereiro. Não
adianta criticar. Essa medida provisória ainda está em um pedaço de
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papel, e não sabemos o seu conteúdo. Falar que está errado é
muito fácil. Temos de tentar mostrar o caminho certo, se estamos
construindo um Brasil melhor. Pode ter certeza, Líder do PT, de que
estarei ajudando, orientando, sugerindo, incentivando, auxiliando o
Presidente da República, porque, se vamos fazer um Brasil melhor,
vamos fazer uma Minas também com voz mais alta, com a
participação de toda a Assembléia, porque, lá em Brasília, o Sr. Lula
e, aqui, o Sr. Aécio precisarão de nós. 'Pau que dá em Pedro", repito,
como diz o ditado, "dá em Manuel, dá em João". O que fizerem aqui
com o Governador Aécio Neves farão em Brasília, com o Sr. Inácio
Lula da Silva. Se fizerem o mal, podem ter a certeza de que estarão
prejudicando Minas Gerais. No balaio está todo mundo: o P1 de Lula,
o PT de Sarney, o PT de Antônio Carlos Magalhães, o PT que,
quando precisou, foi atrás, e agora está o PT que tem de pensar em
Minas Gerais e pensar que precisamos de uma boa Minas para
vivermos. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero apenas lamentar o pronunciamento que dois ou três Deputados
fizeram aqui, tentando desqualificar, numa atitude discriminatória,
aqueles parlamentares que, como eu, não tiveram sucesso na
reeleição. Querem cassar o nosso mandato antes que termine. Temos
mandato legítimo até 31 de janeiro e vamos exercê-lo. Portanto,
temos todas as condições de votar qualquer lei que chegue a esta
Casa. Temos o mandato popular e legitimidade até maior do que
alguns que foram eleitos, porque se alguns de nós não tivemos
sucesso, foi por fatores que não dependeram do nosso esforço e
muito menos do nosso trabalho aqui.

Lamento profundamente essa atitude discriminatória,
preconceituosa, desses dois ou três Deputados que usaram este
microfone, com relação aos Deputados que não se reelegeram.
Vamos exercer o nosso mandato em toda a sua dimensão até 31 de
janeiro, inclusive votando o pedido da lei delegada, porque é
importante que este Estado tenha um choque de administração, para
que seja mais ágil e possa cumprir dispositivos constitucionais, tais
como reduzir a folha de pagamento e atender às suas demandas mais
urgentes.

O Deputado e futuro Governador eleito, Aécio Neves, tem todas as
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condições para fazer aquilo de que os mineiros precisam, que é um
Estado ágil, com melhor qualidade de vida para os mineiros. Vamos
discutir na nossa bancada, sem nenhuma posição intempestiva,
conforme a recomendação do Deputado Antônio Carlos Andrada.
Vamos conhecer, vamos debater. Nós, Deputados que não estaremos
aqui na próxima legislatura, vamos exercer, em plenitude, o mandato
que nos foi dado até 31 de janeiro. Obrigado.

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

Comissão de Representação para Analisar a Situação das BRs no
Estado. A Presidência designa os Deputados Carlos Pimenta, Doutor
Viana, Márcio Kangussu, Dalmo Ribeiro Silva, Alberto Bejani e Paulo
Piau para comporem a referida comissão.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.266,
originada do Projeto de Lei n° 1.623/2001, do Deputado Durval
Angelo. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente -
Deputado José Henrique; pelo PL: efetivo - Deputado Pastor George;
suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PSDB: efetivo - Deputada
Maria Olivia; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PT: efetivo -
Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Adelmo Carneiro
Leão; pelo PSB: efetivo - Deputada Elaine Matozinhos; suplente -
Deputado João Leite. Designo. A Gerência-Geral de Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n°5 90/2002, do Deputado João Pinto Ribeiro
e outros; 91/2002, do Deputado João Pinto Ribeiro e outros; e
92/2002, do Deputado João Pinto Ribeiro e outros. Pelo BPDP: efetivo
- Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo
PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Kemil
Kumaira; pelo PL: efetivo - Deputado Eduardo Brandão; suplente -
Deputado Anderson Adauto; pelo PTB: efetivo - Deputado João Pinto
Ribeiro; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PFL: efetivo
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Alberto Bejani. Designo. A
Gerência-Geral de Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
93/2002, de autoria do Deputado Márcio Cunha e outros. Pelo BPDB:
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efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira; pelo PL: efetivo - Deputado João Paulo; suplente
- Deputado Dinis Pinheiro; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené
Guedes; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo PPB: efetivo -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo
PSB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado João Leite.
A Gerência-Geral de Comissões.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação, cujo teor foi
publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Márcio Kangussu (3), solicitando a inclusão em ordem do
dia dos Projetos de Lei n os 598/99, 944/2000 e 1.509/2001; e defere,
ainda, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
deixando para fixar a data em outra oportunidade, requerimento do
Deputado Paulo Pettersen e outros, em que solicitam a realização de
reunião especial para homenagear o Senador José de Alencar, Vice-
Presidente eleito.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
14, 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 1 i oa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia cinco de novembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Geraldo Rezende, Márcio Kangussu, Sebastião Costa e Adelmo
Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado lvo José. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofício do Conselho Federal dos Detetives Profissionais solicitando ao
Deputado João Batista de Oliveira o arquivamento do Projeto de Lei n°
103/99. A seguir, o Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n

o
s 2.321, 2.349 e 2.357/2002 (Deputado Sávio Souza

Cruz); 2.294, 2.298, 2.313, 2.320, 2.358, 2.360 e 2.363/2.002
(Deputado Ermano Batista); 2.297, 2.303, 2.306, 2.312, 2.319 e
2.325/2002 (Deputado Eduardo Hermeto); 2.296, 2.302, 2.304, 2.311,
2.318, 2.324 e 2.354/2002 (Deputado Ailton Vilela); Projetos de Lei
Complementar n os 54 e 55/2002 e Projetos de Lei n os 2.295, 2.300,
2.305, 2.309, 2.315, 2.317, 2.356, 2.361 e 2.414/2002 (Deputado
Agostinho Silveira). O Presidente designa, também, o Deputado
Ermano Batista como relator dos Projetos de Lei nos 2.437 e
2.433/2002. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 2.142 e
2.386/2002, ambos na forma do Substitutivo n° 1, e 2.353/2002
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);
2.343, 2.344, 2.345 e 2.437/2002 (relator: Ermano Batista, os três
primeiros em virtude de redistribuição); 2.385 com as Emendas n

o
s 1e

2, 2.394 e 2.395/2002, este último na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 2.397/2002, no i
turno, deixa de ser apreciado em virtude de pedido de prazo
regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa. O Deputado
Ermano Batista, relator do Projeto de Lei n° 2.330/2002 emite parecer,
no 1° turno, que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e
pela antijuridicidade da matéria. Na fase de discussão do parecer, o
Presidente defere o pedido de vista solicitado pelo Deputado Adelmo
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Carneiro Leão. Após discussão e votação, é aprovado, no 1° turno,
o parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 2.346/2002 (relator: Deputado
Adelmo Carneiro Leão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Nesse
momento, o Deputado Sebastião Costa retira-se do recinto. 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 os 436/99, com a Emenda n° 1, 2.228,
2.305, 2.309, 2.317, 2.324, 2.361, 2.294, 2.298, 2.320, 2.358, 2.363 e
2.433/2002 (relator: Deputado Ermano Batista, os seis primeiros em
virtude de redistribuição); 2.295, 2.296, 2.297, 2.302, 2.312, com a
Emenda n° 1, 2.315, 2.325, 2.354, 2.357/2002 (relator: Deputado
Márcio Kangussu, em virtude de redistribuição); 2.303, 2.319,
2.321/2002 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuição). Ato contínuo, são aprovados os requerimentos em que
solicita diligência dos Projetos de Lei n°5 2.300, 2.304, 2.306, 2.311,
2.318, 2.349, 2.356 e 2.360/2002 (ao autor) e 2.313/2002 (à
Secretaria de Administração). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Dilzon Meio -

Ermano Batista.
ATA DA 91 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Antônio Carlos Andrada, Paulo Piau (substituindo este ao Deputado
Rêmolo Aloise, por indicação da Liderança do PFL) e Aílton Vilela
(substituindo o Deputado Dilzon Meio, por indicação da Liderança do
PTB), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado 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. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transporte e Obras
Públicas publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 23 e 28/9 e 3,
17 e 25/10/2002; José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, publicados no
"Diário do Legislativo" dos dias 26/9 e 18 e 24/10/2002; Rinaldo
Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo,
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 26/9 e 10 e 17/1012002;
José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda; e Denise Paiva,
Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério
da Justiça, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 28/9/2002;
Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Caixa Econômica
Federal - Agência Gutierrez; Mônica Messenberg Guimarães,
Secretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 11/10/2002;
Elvécio Lucas de Bastos Lima, Presidente da Câmara Municipal de
Pedro Leopoldo, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
17/10/2002; Rõmulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral do
Ministério Público Estadual; Alceu Fernandes Molina Júnior,
Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicados no "Diário do
Legislativo" do dia 18/10/2002, Helenice Machado Mendes
Rautkowski, Chefe de Gabinete da Secretaria da Fazenda e Boletins
Informativos do Tribunal de Contas da União referentes aos períodos
de 9 a 13, 16 a 20 e 23 a 30/9 e 4/10/2002. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 2.120, 2.32612002 e

1.374/2001, no 1° turno; 2.108 e 2.091/2002 e 1.863/2001, no 2 0 turno;
Mensagem n° 291/2002 e Projeto de Resolução n° 2.399/2002, em
turno único (Deputado Ivair Nogueira); Projetos de Lei nos 2.072,
2.058 e 2.203/2002, 1.557/2001, 1.127/2000, no 1 0 turno, e 1.981 e
2.172/2002 no 2 0 turno (Deputado Rêmolo Aloise); Projetos de Lei nos
1.941/2002 no 1° turno; 199/99 e 2.048/2002 no 2 0 turno; e Projeto de
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Resolução n° 2.398/2002, em turno único (Deputado Dilzon Meio);
Projetos de Lei n

o
s 2.277/2002, no 1° turno; e 1.986, 1.982, 1.952,

2.087/2002 no 20 turno; (Deputado Luiz Fernando Faria); Projeto de
Lei n° 2.122/2002 no 2° turno; e Projeto de Lei Complementar n°
49/2001 no 1° turno (Deputado Antônio Carlos Andrada) e Projeto de
Lei n°2.119/2002 no 20 turno (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Neste
instante, é apresentado requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada solicitando sejam apreciados primeiramente os Projetos de
Resolução nos 2.398 e 2.399/2002 e o Projeto de Lei n° 1.416/2001.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Na fase de
discussão do Projeto de Resolução n° 2.398/2002, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira assume a sua suplência na reunião, e o
Deputado Paulo Piau retira-se da reunião. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação,
no 2° turno, dos Projetos de Lei n os 199/99 na forma do vencido no 1°
turno (redistribuída a proposição ao Deputado Aílton Vilela);
1.773/2001 na forma do vencido no 1° turno (redistribuída a
proposição ao Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.830/2001 na
forma original (redistribuída a proposição ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira); 1.95212002 na forma do vencido no 1° turno
(redistribuída a proposição ao Deputado Aílton Vilela); 1.953/2002 na
forma do vencido no 1° turno (redistribuída a proposição Deputado
Sebastião Navarro Vieira); 1.981/2002 na forma original (redistribuída
a proposição ao Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.986/2002 na
forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1 (redistribuída a
proposição ao Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.987/2002 na
forma do vencido no 1° turno (redistribuída a proposição ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira); 2.048/2002 na forma do vencido no 11
turno com a Emenda n° 1 (redistribuída a proposição ao Deputado
Aílton Vilela); 2.108/2002 com a Emenda n° 1 (redistribuída a
proposição ao Deputado Sebastião Navarro Vieira); 2.119/2002 na
forma original (redistribuída a proposição ao Deputado Aílton Vilela); e
pela aprovação, no 1 0 turno, do Substitutivo n° 1, apresentado em
Plenário, com a Emenda n° 1 apresentada ao Projeto de Lei n°
2.122/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada) e dos Projetos
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de Lei nos 659/99 na forma original (redistribuída a proposição ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.127/2000 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (redistribuída
a proposição ao Deputado Aílton Vilela); 1.557/2001 na forma original
(redistribuída a proposição ao Deputado Aílton Vilela); 1.941/2002
com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de Constitiuição e Justiça
(redistribuída a proposição ao Deputado Antônio Carlos Andrada);
2.05812002 (redistribuída a proposição ao Deputado Aílton Vilela);
2.071/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constitiuição e Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 1 (redistribuída a
proposição ao Deputado Antônio Carlos Andrada); 2.120/2002 na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública
(redistribuída a proposição ao Deputado Sebastião Navarro Vieira);
2.326/2002 na forma proposta (redistribuída a proposição ao
Deputado Ailton Vilela); e do Projeto de Lei Complementar n° 49/2001
com as Emendas de n os 1 a 5, da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas (relator: Deputado Antônio Carlos
Andrada); pela rejeição do Projeto de Lei n° 682/99 (redistribuída a
proposição ao Deputado Antônio Carlos Andrada); e pela aprovação
em turno único dos Projetos de Resolução n

o
s 2.398/2002 e

2.399/2002 na forma original; e pela rejeição do Substitutivo n° 1
(redistribuídas as proposições, respectivamente, aos Deputados Aílton
Vilela e Antônio Carlos Andrada). O Parecer para o 1° Turno do
Projeto de Lei n° 1.416/2001 deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Os Projetos de Lei n os 2.091/2002, no 2° turno, e
1.374/2001, no 1 0 turno são redistribuídos, respectivamente, aos
Deputados Antônio Carlos Andrada e Sebastião Navarro Viena e são
convertidos em diligência aos seus respectivos autores. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita a
realização de audiência pública desta Comissão, para se obterem
esclarecimentos sobre a participação do Estado no projeto de
expansão da fábrica da Mercedes-Benz, em Juiz de Fora. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira - Kemil Kumaira - Sebastião

Costa - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Agostinho Patrús, Antônio Genaro e Maria Olívia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Agostinho Patrús, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Genaro, 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, distribui ao Deputado Antônio Genaro os Projetos de Lei nos
462/99, 942 e 1.254/2000, 1.598/2001, 1.939, 2.027, 2.069, 2.084,
2.149, 2.204 a 2.206, 2.208 3 2.211 e 2.212/2002; e à Deputada Maria
Olivia, os Projetos de Lei n os 2.165, 2.180, 2.181, 2.183, 2.185, 2.192,
2.196, 2.197, 2.198, 2.200, 2.216, 2.221, 2.222, 2.230, 2.237, 2.245 e
2.263/2002; e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei nos
1.764/2001, 2.201 e 2.224/2002. 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 de Redação Final dos Projetos
de Lei n

o
s 462/99, 1.25412000, 1.598/2001 e 1.939/2002 (relator:

Deputado Antônio Genaro); e 1.764/2001 (relator: Deputado Agostinho
Patrús). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e 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 nos
942/2000, 2.027, 2.069, 2.084, 2.149, 2.204 a 2.206, 2.208, 2.211 e
2.212/2002 (relator: Deputado Antônio Genaro); 2.165, 2.180, 2.181,
2.183, 2.185, 2.192, 2.196 a 2.198, 2.200, 2.216, 2.221, 2.222, 2.230,
2.237, 2.245 e 2.263/2002 (relatora: Deputada Maria Olívia); e 2.201 e
2.224/2002 (relator: Deputado Agostinho Patrús). Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente Aílton Vilela - Maria Olívia.
ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO

ESPECIAL DA SAMARCO
Às quinze horas do dia seis de novembro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo,
Alencar da Silveira Júnior e Antônio Genaro (substituindo este ao
Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do PSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, 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
assuntos de interesse da Comissão. Na fase de discussão e votação
de proposição da Comissão, o Deputado João Paulo passa a
Presidência ao Deputado Alencar da Silveira Júnior e apresenta
requerimento, em que solicita seja encaminhado ofício ao Diretor-
Geral do IGAM, pedindo-lhe que informe a esta Comissão se há ou
não irregularidade no processo de captação de água pela SAMARCO,
nos rios Piracicaba e Santarém, em relação ao volume outorgado
àquela empresa. Requer, ainda, seja solicitada urgência àquele
Diretor-Geral, em virtude do prazo de encerramento dos trabalhos
desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
João Paulo, Presidente - Alencar da Silveira Júnior - Doutor Viana.

ATA DA 111° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia doze de novembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Geraldo Rezende, Márcio Kangussu e DíIzon Meio (substituindo este
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ao Deputado Aílton Vilela, por indicação da Liderança do PTB),
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 Ermano
Batista, 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
nos 2.246, 2.264, 2.338, 2.377, 2.378, 2.380, 2.383 e 2.389/2002
(Deputado Sávio Souza Cruz); 2.410, 2.413 e 2.416/2002 (Deputado
Ermano Batista); 2.336 e 2.372/2002 (Deputado Eduardo Hermeto);
2.273 e 2.415/2002 (Deputado Aílton Vilela) 2.425/2002 (Deputado
Agostinho Silveira). Passa-se à 1  Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Sávio
Souza Cruz, pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n° 1.883/2001, no 1° turno. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Neste momento, o Presidente registra
a presença do Deputado Paulo Piau (substituindo o Deputado
Eduardo Hermeto, por indicação da Liderança do PFL). O Parecer
para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 2.239/2002 deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). Após
discussão e votação, são aprovados, no 1° turno, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucional idade, juridicidade e legalidade
dos Projetos de Lei n

o
s 2.269/2002 com as Emendas nos 1 a 5

(relator: Deputado Dilzon Meio, em virtude de redistribuição);
2.316/2002, com as Emendas n

o
s 1 a 3 (relator: Deputado Márcio

Kangussu); 2.322/2002 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude
de redistribuição); e 2.381/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Ailton Vilela, em virtude de redistribuição). Após a aprovação do
Projeto de Lei n° 2.322/2002, o Deputado Aílton Vilela comparece no
recinto. Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Neste momento, o Deputado Ermano Batista retira-se do
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recinto. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei n os 2.101, 2.217, 2.246,
2.335, 2.336, 2.338, 2.372 com a Emenda n° 1, 2.377, 2.378, 2.383,
2.380, 2.389 e 2.416/2002, os três últimos com a emenda que recebeu
o n° 1 (relator: Deputado Márcio Kangussu, em virtude de
redistribuição); 2.273/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela). Submetido
a votação, é aprovado o requerimento do relator, Deputado Agostinho
Silveira, em que solicita seja convertido em diligência ao autor o
Projeto de Lei n° 2.425/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada ás 17 horas do dia 12/11/2002, com a finalidade de apreciar
o Projeto de Lei n° 2.330/2002, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela - Edson Rezende -

Sebastião Costa - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.189/2002

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n°
2.189/2002 dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de
informações adicionais, especificadas no projeto, nas embalagens de
café torrado.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, e pela Comissão de Defesa do Consumidor,
que emitiu parecer por sua aprovação com a Emenda n° 1, que
apresentou.

A matéria vem agora, por força de requerimento do autor, aprovado
em Plenário, a esta Comissão para ser analisada, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise determina que as embalagens do café
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torrado e moído produzido em Minas Gerais disponham em seu
rótulo informações adicionais àquelas já previstas pela legislação
federal que disciplina a matéria. Fica obrigada inscrição no rótulo da
embalagem que informe: espécie do café, percentual de cada espécie
no caso do produto ser composto por mais de uma, classificação
quanto à bebida e ponto de torra. Como já foi argumentado pelas
Comissões anteriores, há a possibilidade legal de disciplinarmos a
matéria, e, em sendo relevantes as informações que se pretende
acrescentar, é mesmo desejável que o façamos.

A rotulagem de alimentos embalados é disciplinada atualmente, em
nível federal, pela Resolução - RDC n° 259, de 20/9/2002, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, expedida após a emissão
dos pareceres das Comissões que analisaram o projeto
anteriormente. Essa resolução revogou a Portaria SVS/MS n° 42, de
14/1/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde,
que tratava do mesmo assunto. Na questão das embalagens de
produtos como o café, entretanto, não houve alteração significativa. A
Portaria n° 377, de 1999, da Secretaria de Vigilância Sanitária, que
trata exclusivamente do café torrado em grão ou moído, repassa para
a legislação específica - no caso, a resolução supracitada - a
estipulação de quais informações devem constar nos rótulos, como,
por exemplo, denominação de venda do alimento, lista de
ingredientes, conteúdos líquidos, prazo de validade, identificação do
lote; permite, porém, em caráter opcional, a introdução de outros
dados, como a variedade, a origem ou a denominação específica do
café.

No âmbito estadual, há um programa governamental denominado
Certicafé, gerenciado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
que objetiva conferir qualidade ao café produzido em Minas Gerais e
propõe uma certificação de origem e avaliação dos aspectos físicos e
degustativos do produto. A adesão ao programa é voluntária, mas ele
pretende, como a proposição que ora analisamos, aprimorar e
destacar as qualidades do produto mineiro, servindo como um
diferencial positivo em relação ao café produzido em outros Estados.
O projeto de lei em análise traz informações que propiciarão ao
consumidor escolher qual tipo de café mais lhe agrada, ou seja, ele
poderá optar pelo produto mais encorpado ou mais suave, aquele com
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um aroma mais marcante ou mais leve, ou ainda aquele que
apresenta nuanças de paladar variadas ou sabor único. A nosso ver,
trata-se de medida benéfica, que trará ganhos ao produtor ao
consumidor e a todos os intermediários da indústria e o comércio, pois
premiará todos os que buscam aprimorar a qualidade de seu produto.

Ao final do parecer, estamos propondo a Subemenda n° 1 à Emenda
n° 1, aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor, e a Emenda
n° 2, com o intuito de aperfeiçoar o entendimento dos arts. 1° e2°,
sem alterar-lhes a sua essência.

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

2.189/2002 com a Subemenda n°1 à Emenda n° 1 e a Emenda n°2.
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Fica sujeito a advertência e, em caso de reincidência, a

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do produto o
estabelecimento que descumprir o disposto nesta lei.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - O rótulo do café torrado, moído e embalado produzido no

Estado deve apresentar, sem prejuízo das exigências contidas na
legislação federal, as seguintes informações:

- espécie de café ou, em caso de mistura, percentual de cada
espécie na composição final do produto;

II - classificação quanto à bebida;
III - ponto de torra.".
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Chico Rafael, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator - Bilac

Pinto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.330/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei sob apreciação
visa a disciplinar a concessão de passe livre aos deficientes físicos,
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos, no
transporte coletivo intermunicipal, e a dar outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/8/2002, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise discorre sobre conceitos e meios

necessários à concessão de gratuidade no transporte coletivo
intermunicipal ao idoso e ao portador de deficiência. O projeto cuida
de definir a condição de portador de deficiência para fins de
percepção de passe livre no transporte coletivo intermunicipal, e
prevê, ainda, regras procedimentais acerca da concessão do
benefício, incluindo condições para o credenciamento de beneficiários
e a possibilidade de extensão da passagem gratuita a um
acompanhante, quando seja necessário.

Incidindo sobre a matéria disciplinada na Lei n° 10.419, de 16/1/91,
que, por sua vez, altera a Lei n° 9.760, de 20/4/89, a proposição
pretende regulamentar a concessão do passe livre a idosos e
deficientes nos ônibus intermunicipais.

O escopo da proposta é possibilitar efetividade à regra jurídica
existente, já que, por razões de ordem administrativa, o direito ao
passe livre conferido a idosos e deficientes nunca se materializou,
ainda que, em decisão de primeira instância, o Poder Judiciário já se
tenha pronunciado em defesa da aplicabilidade plena e imediata da
referida lei.

O art. 24, XIV, da Constituição da República estabelece que caberá
ao Estado legislar concorre ntemente sobre "proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência", cumprindo-lhe, ainda, a
tarefa de concretizar, mediante políticas públicas, a "proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência", nos termos do art.
23, II, do Diploma Legal.

A matéria deve ser apreciada por esta Assembléia, em atenção ao
disposto no art. 61, XVIII, da Constituição mineira, inexistindo óbice a
que o processo legislativo seja deflagrado por iniciativa parlamentar.
Entretanto, em oportunidade anterior e tratando-se da mesma matéria,
o processo legislativo se completou entre esta Assembléia e o Poder
Executivo: as Leis n° 10.419, de 1991, e n° 9.760, de 1989, foram

rs
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emanadas desta Casa, enquanto o posterior Decreto n° 32.649, de
1991, que regulamentou a legislação, originou-se do Executivo.

Vê-se que a matéria analisada encontra amparo em princípios e
regras extraídos da Constituição da República, como, por exemplo, no
princípio da igualdade, postulado no "caput" do art. 5 0 ; nas regras
estabelecidas no art. 203, IV, que prevêem que a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração na vida comunitária constituem objetivos da
assistência social; e no art. 230, o qual estatui que cabe à família, à
sociedade e ao Estado amparar as pessoas idosas. Na esfera
estadual, observamos que a Constituição dispõe, no art. 224, sobre o
dever de o Estado assegurar condições de integração social ao
portador de deficiência e, em seu art. 225, o citado Diploma afirma
que ao Estado cumpre assegurar o amparo ao idoso e o respeito a
sua dignidade e a seu bem-estar.

Note-se, por outro lado, que, apesar de orientado por normas
constitucionais, o projeto em questão padece de insanáveis vícios de
constitucionalidade e juridicidade, uma vez que ao incidir sobre
matéria já devidamente legislada, invade a esfera de atuação do
Poder Executivo, violando o princípio da tripartição de Poderes, e
afeta os contratos de concessão vigentes, alterando o equilíbrio do
pactuado.

"As leis caracterizam-se por sua generalidade e obrigatoriedade",
bem como por seu conteúdo original (SILVA, De Plácido e.
"Vocabulário Jurídico". 12a. ed. V. III. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p.
62). Lembra o ilustre autor que "a finalidade precípua das leis é a de
instituir regras ou normas" (SILVA, De Plácido e. op. cit., p. 63). O
verbo "instituir" é revelador da natureza da lei, ligada à ação de "criar",
"fundar", "dar começo". A proposta em relevo cuida de matéria que já
é objeto de lei, pois que as mencionadas Leis n°10.419, de 1991, e n°
9.760. de 1989, asseguram ao idoso e ao portador de deficiência o
direito ao passe livre no transporte coletivo intermunicipal.

O Poder Executivo regulamentou a legislação por meio do Decreto
n° 32.649, de 1991, exercendo sua competência com adequação e
respeito ao interesse público. Verifica-se, portanto, que os
procedimentos foram completados quando, à ação do Legislativo,
seguiu-se o decreto do Executivo, regulamentando normas jurídicas
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emanadas desta Casa. Não se justifica, assim, que a Assembléia
volte a tomar posição sobre matéria já regulamentada pelo dito
decreto. Seria, no plano do comportamento parlamentar, atitude a que
faltaria coerência, configurando indesejável superposição de
atribuições. A proposição em epígrafe, em vez de propor inovação na
ordem jurídica, se limita a regulamentar norma existente, invadindo a
seara do Poder Executivo, como se depreende da leitura do art. 90,
Vil, da Constituição Estadual. Percebe-se, aliás, que o teor do projeto
em debate é análogo ao do citado decreto regulamentador, tornando
cristalina a violação que se tenta impor ao princípio da tripartição de
poderes. A proposição chega ao ponto de atribuir funções a secretaria
de estado, descendo a minúcias de rotinas administrativas.

A unidade lógica da ordem jurídica impede a edição de duas leis
com conteúdo idêntico ou que, entre duas normas de isonômica
estirpe, se estabeleça uma relação de subsidiariedade, como aqui se
pretende: uma lei regulamentando outra lei. O projeto não inova no
mundo jurídico, porque matéria regulamentar não traz novidade e, da
mesma maneira, não se pode aceitar como fundamento de validade
de uma lei ordinária outra lei ordinária produzida sob os mesmos
fundamentos (KELSEN. Hans. "Teoria Pura do Direito". Trad. João
Baptista Machado. 6 a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000).

Aponte-se, nessa linha, que a norma jurídica deve se pautar pela
abstração e generalidade, a fim de se perpetuar e se fixar de forma
suficientemente aberta para comportar interpretação e aplicação mais
aptas à satisfação das necessidades sociais. E característica da lei a
inovação jurídica. Sua finalidade é a composição de uma "nova ordem
jurídica" (BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. "Princípios Gerais
de Direito Administrativo". 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p.
279), daí poder ser denominada "regra ordinária inovadora"
(BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha, O. GIL. p. 247). Ao
Executivo cumpre a aplicação das leis e a edição do respectivo
regulamento, que deve 'se limitar a estabelecer normas sobre a forma
como a lei vai ser cumprida pela administração", lembrando-se que
"os regulamentos administrativos podem ser baixados com maior
liberdade" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo".
13. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 87- 89).

E clara a lição do Ministro Carlos Mário Velloso sobre o assunto:

rÃ
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"Os regulamentos, na precisa definição de Oswaldo Aranha

Bandeira de Mello, 'são regras jurídicas gerais, abstratas, impessoais,
em desenvolvimento da lei, referentes à organização e ação do
Estado, enquanto poder público'. Editados pelo Poder Executivo,
visam tornar efetivo o cumprimento da lei, propiciando facilidades para
que a lei seja fielmente executada. E que as leis devem, segundo a
melhor técnica, ser redigidas em termos gerais, não só para abranger
a totalidade das relações que nela incidem, senão também, para
poderem ser aplicadas, com flexibilidade correspondente, às
mutações de fato das quais estas mesmas relações resultam. Por
isso, as leis não devem descer a detalhes, mas, conforme acima ficou
expresso, conter, apenas, regras gerais. Os regulamentos, estes sim,
é que serão detalhistas. Bem por isso, leciona Esmein, 'são eles
prescrições práticas que têm por fim preparar a execução das leis,
completando-as em seus detalhes, sem lhes alterar, todavia, nem o
texto, nem o espírito" (VELLOSO, Carlos Mário da Silva. "Temas de
Direito Público". Belo Horizonte: Dei Rey, 1994, p. 421).

A antijuridicidade da proposição em relevo é cristalina quando
verificamos em seu objeto a inexistência de conteúdo jurídico
inovador. Trata-se, assim, de matéria própria de regulamento, tarefa
que cabe ao Executivo, em vista da independência e harmonia entre
os Três Poderes.

E próprio de qualquer ato jurídico a observância de três premissas
básicas, quais sejam a capacidade do agente, o respeito à forma e a
licitude do objeto. A proposição em análise peca, parcial ou
totalmente, quanto a todos esses requisitos. A parte essencial de seu
objeto revela-se inócua, já que nada acresce à ordem jurídica. A outra
parte, relativa a procedimentos e atribuição de atividades a
determinados órgãos públicos, mostra-se imprópria à ação legislativa
porque reserva-se à órbita privativa do Executivo, impondo-se a
constatação da incapacidade do agente para a iniciativa do ato e de
uma inadequação formal quanto à própria natureza do ato, pois a
proposição contraria a prerrogativa do Governador do Estado de
apresentar projeto de lei que altere competência de secretaria de
estado e pretende dar forma de lei ordinária a matéria típica de
decreto.

Note-se que o projeto de lei em exame não observa o princípio da
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eficiência, em que está implícita a idéia de economia processual,
que rege a atividade legislativa (RIBEIRO, Guilherme Wagner Dias.
"Princípios Constitucionais como Fonte do Direito Parlamentar". Belo
Horizonte, 2002, p. 07). Sob esse prisma, vê-se que é inadmissível o
uso do processo legislativo para fins que não a produção de ato
normativo dotado de generalidade, obrigatoriedade, abstração e
conteúdo inovador, obedecidas as regras de competência e iniciativa.

Além disso, o discurso de justificação que deve fundamentar a
produção normativa deve considerar a projeção universalizante da
regra a ser criada. A abordagem de situações singulares, derivadas da
aplicação da lei, é típica do administrador e do juiz (HABERMAS,
Jürgen. "Direito e Democracia: entre a Faticidade e a Validade". Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, cap. 5). O mal de que padece o
projeto de lei ora discutido é, exatamente, o de confundir os discursos
de justificação e de aplicação, trazendo para o âmbito da ação do
legislador atividades reservadas ao magistrado ou ao administrador
público. Essa promiscuidade interpoderes que se aventa é repelida
não somente pelos valores que fundamentam nosso direito, como por
expressa disposição do art. 2. 0 da Constituição da República.

O estudo da proposição torna transparente sua antijuridicidade.
Permitir a tramitação de projeto dessa natureza seria, nas palavras de
Miguel Reale, a instauração de um totalitarismo normativo que
"estanca o processo democrático e reduz a aventura da liberdade a
quadros pré-formados e deformadores, incompatíveis com o poder
criador e inovador do homem". Lembra o jusfilósofo que temos o dever
de evitar "a tentação casuística de tudo regular e tudo resolver", "vício
maior" a ser evitado pelos que devem impor regramentos. Analisando
o trabalho da Comissão Constituinte de 1987, recordou o pensador
que, "a pretexto de defender-se a igualdade, ou o bem-estar social,
podemos estar apenas privando a coletividade nacional de seu
autônomo poder de escolha em face de casos concretos" (REALE,
Miguel. "Aplicações da Constituição de 1988". Rio de Janeiro:
Forense, 1991, p. 8-10).

Vê-se, portanto, que o direito ao passe livre no transporte coletivo
intermunicipal já está assegurado por lei a idosos e deficientes e que o
regulamento é o meio mais apropriado para a previsão das medidas
contidas no texto do projeto analisado, já que se trata do instrumento
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apto a operacionalizar a concessão do beneficio.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.330/2002.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Edson

Rezende - Aílton Vilela - Sebastião Costa.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.345/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°
2.345/2002 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Lima Duarte o imóvel que menciona.

Após o exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice legal e constitucional
à sua tramitação, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo transfira o domínio de bem
imóvel público, com área de 2.000,00m 2 e benfeitorias nele existentes,
ao Município de Lima Duarte, para funcionamento de escola municipal

Conforme consta nos autos do processo, a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração e a Secretaria de Estado da
Educação manifestaram-se favoráveis à doação, tendo em vista as
ações de municipalização das escolas estaduais.

A medida proposta é regulada 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 balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal. De acordo com a mencionada lei, a
movimentação dos valores que compõem o ativo permanente do
Estado por venda ou doação somente será realizada se houver
autorização explícita do Legislativo.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona

rÀ'1



517
aumento da despesa nem incremento de receita nas contas
públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado.
Assim, embora o negócio em causa represente uma redução do ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice
financeiro-orçamentário para a medida inserta no projeto de lei em
estudo.

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

2.345/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.353/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, enviada a esta Casa por meio
da Mensagem n° 326/2002, a proposição em tela tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o
imóvel que especifica.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, foi o projeto considerado jurídico, constitucional e legal, tal
como apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é um terreno urbano com

área de 2.389m 2, doado ao Estado em 15/3/54, para construção de
escola estadual.

Estando o bem agora sob a responsabilidade do município, para que
possa consignar recursos orçamentários a fim de proceder às
necessárias reformas da edificação, e assim atender melhor a
comunidade, o Chefe do Executivo do referido município reivindica
seu domínio. Pleito legítimo, a nosso ver.

Neste ponto, convém esclarecer que a Secretaria de Estado da
Educação, à qual o imóvel está vinculado, manifestou-se
favoravelmente à pretendida transferência, tendo em vista a
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municipalização das ações do ensino, conforme consta dos autos
do processo.

No que diz respeito à análise do impacto financeiro que possa advir
da aprovação do projeto, afirmamos que o instrumento formalizador
do negócio jurídico em causa, por sua natureza de simples doação,
não ocasionará despesa para os cofres públicos e, portanto, não
acarretará repercussão na lei orçamentária do Estado.

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

2.353/2002 no 1° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.394/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°
2.394/2002 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
ltaúna o imóvel que menciona.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta não vislumbrou óbice à sua tramitação.

Agora, cabe a esta Comissão apreciá-la pela ótica da fiscalização
financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, Vil, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Itaúna, com área de 13.000m 2, o qual se destina à
construção de um centro de prática de esportes e lazer.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União,
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2°
de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
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despesas para o erário, não acarretando repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

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

2.394/2002, no 1° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dilzon

Meio - lvair Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.395/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alienar os imóveis que
menciona.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Os imóveis referidos pela proposição por intermédio de anexo são

em número de 53, dos quais 30 foram integrados ao patrimônio
público em virtude de crédito fazendário, 21 havidos por meio de
contrato de doação,1 por compra e 1 por desapropriação.

Segundo o autor do projeto, as almejadas alienações se justificam
pelos estudos e pelos levantamentos realizados pela Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração - órgão que detém a
atribuição de controlar o patrimônio imobiliário do Estado - a respeito
de imóveis estaduais considerados inservíveis, antieconômicos ou
ociosos.

Nesse ponto, vale ressaltar que a apresentação de substitutivo
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decorreu da conveniência de conferir ao projeto um texto que se
harmonize com a boa técnica de redação legislativa, especialmente no
que tange ao expurgo de informações desnecessárias e comandos
evidentes, por já constarem em legislação federal, especialmente na
Lei Federal n° 8.666, de 25/6/93.

Quanto ao exame a cargo desta Comissão, esclareça-se que a
autorização legislativa decorre da exigência consubstanciada na 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, ao
estabelecer, no § 2 0 do art. 105, que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Evidentemente, por se tratar de alienação na forma de venda,
permuta ou dação em pagamento, os negócios jurídicos a que alude o
projeto de lei não acarretam despesas aos cofres públicos nem
causam impacto na lei orçamentária. Pelo contrário, o Estado auferirá
recursos decorrentes de venda. Pode-se dizer, diante disso, que todas
as alienações representam apenas uma mudança no ativo
permanente do seu balanço patrimonial.

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

2.395/2002, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dilzon

Meio - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.983/2002

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 ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1" turno, sem emenda , cabe agora a esta
Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, nos termos
do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a doar imóvel

constituído por um terreno com área de 3.000m 2, com edificação,
localizado no Município de Tocantins, que se destina ao
funcionamento da Escola Municipal Beija-Flor. Com a efetivação da
proposta contida no referido projeto, será possível promover as
reformas e ampliações necessárias no prédio da escola.

Sobre a conveniência da doação, a Secretaria de Estado da
Educação, órgão a que está afeto o imóvel, deu parecer favorável,
anexado aos autos do processo.

Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em
tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, por
não acarretar despesas para os cofres públicos nem causar impacto
na lei orçamentária; representa apenas uma diminuição do ativo
permanente do erário, que, de certa forma, será amplamente
compensada pelos benefícios que poderá representar para os
moradores do município agraciado com a doação.

A autorização legislativa, "in casu", vem atender ao disposto no § 20
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal, 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

observância aos princípios que o regem no âmbito da administração
pública, cumpre a esta relatoria dar parecer favorável ao projeto de lei
que o formaliza.

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

1.983/2002, no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Kemil Kumaira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.171/2002

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°2.171/2002
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.
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Aprovado em 1° turno, com as Emendas nos 3 a 6, retorna o

projeto a esta Comissão para receber parecer no 20 turno, nos termos
do art. 189, c/c art. 102, XIII, "a", do Regimento Interno. A redação do
vencido é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por finalidade alterar a composição e

regular a competência do Conselho Estadual de Turismo - CET -,
reservando-lhe 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, conforme prevê a
Constituição Estadual.

Ao analisar o projeto, em 1° turno, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou-lhe a Emenda n° 1, visando aumentar o número de
membros efetivos do Conselho, e a Emenda n° 2, com a relação das
entidades que farão parte do Conselho, incluindo novos membros,
tanto do poder público quanto da iniciativa privada, e substituindo
outros, que compunham o Conselho desde sua criação.

Entretanto, tais emendas ficaram prejudicadas pelas Emendas n
o
s 3

a 6, desta Comissão, que buscavam alterar a competência do
Conselho e o número dos membros efetivos, incluir entidades que
anteriormente compuseram o Conselho e incluir o SINDIPROM-MG
como um dos novos membros dos representantes da sociedade civil
no CET.
Tais medidas visavam dar maior relevância às ações de

assessoramento do Conselho ao Secretário de Estado do Turismo e
conferir maior legitimidade às políticas públicas implementadas pela
Secretaria, tendo em vista que elas seriam avalizadas por um
colegiado formado por representantes das principais entidades ligadas
ao turismo no Estado.

A forma aprovada em Plenário, a nosso ver, representa a melhor
configuração para que o Conselho possa cumprir sua missão
institucional.

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

2.171/2002, no 2° turno, na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Maria Olivia, Presidente - Gil Pereira, relator - Ambrósio Pinto.
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Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.171/2002

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, órgão colegiado,

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. 20 - 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

estímulo 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, alterar e aprovar seu regimento interno.
Art. 30 - 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 seu 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;
f) 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 do turismo,
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eleitos por colégio eleitoral composto, pelo menos, das seguintes
entidades:

a) Convention & Visitors Bureau-Mineiros;
b) União dos Circuitos Turísticos;
c) Câmara das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMO -;
d) Serviço Nacional do Comércio - SENAC -, 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 -;
n) Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem

de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais - SINDIPROM-MG;
§ 1° - Cada membro do CET terá um suplente que o substituirá em

caso de falta ou impedimento.
§ 2° - Os membros do CET serão designados pelo Governador do

Estado e terão mandato de 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.

LA
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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.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 13/11/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. José
Custódio Pereira Filho, ocorrido em 15/10/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento de Marcos
Ferreira de Almeida, ocorrido em 7/10/2002, em Três Corações. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do
Sr. Geraldo Pereira de Souza, ocorrido em 12111/2002, em Ouro Fino.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da
Sra. Presolina Diamantina Gonçalves, ocorrido em 11/11/2002, em
Santo Antônio do ltambé. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do
Sr. Daniel Freitas, ocorrido em 28/10/2002, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÃO
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com a Superintendência de Relações do

Trabalho da SETASCAD e com o Pastificio Santa Amália pelo
lançamento da revista "Serviço Civil Voluntário" (Requerimento n°
3.528/2002, da Comissão do Trabalho).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 14/11/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley

Ávila - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - João Paulo - José Milton - Luiz Menezes - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Pinduca Ferreira - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 19, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada nesta edição.). -

ATA DA 272 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/11/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Rogério Correia; aprovação - Discussão, em l o turno, do
Projeto de Lei n° 2.326/2002; discurso do Deputado Rogério Correia;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrõsio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
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Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
-	Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo
que o Projeto de Lei n° 1.416/2001 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.326/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Taiobeiras 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. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Antônio
Júlio, colegas Deputados e Deputadas, esse projeto, enviado pelo

rÀ



528
Governador do Estado, autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Taiobeiras o imóvel que especifica.

Porém, antes de entrar na discussão desse projeto, é preciso dizer
por que solicitei a inversão da pauta. Na verdade, a primeira
proposição em pauta era outro projeto do Governador do Estado, o
qual altera a Lei n° 12.653, que estabelece os sistemas de geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia, que serão
desenvolvidos e explorados diretamente pela CEMIG ou através de
empresas subsidiárias integrais. Esse projeto, através de
requerimento aprovado pela unanimidade dos Deputados, passou a
ser o último da pauta. Aliás, agradeço a aprovação desse
requerimento, porque o projeto a ser discutido trata da chamada
desverticalização da CEMIG ou da sua divisão em três subsidiárias.

Como se sabe, esse projeto foi enviado pelo Governador Itamar
Franco por exigência da ANEEL, que tinha ou tem ainda uma visão
privatizante das empresas de energia elétrica no Brasil e, portanto,
quer a divisão das empresas para, no futuro, privatizá-las, ou seja,
entregar às multinacionais, a preço muito baixo, evidentemente,
aquelas empresas que são mais lucrativas, ficando para o Estado
apenas os "abacaxis', como foi feito em todo o processo de
privatização durante o Governo Fernando Henrique. Portanto,
colocamo-nos contrário a essa divisão da CEMIG. Essa tem sido a
posição do PT nacionalmente, em oposição ao processo de
privatização.

Se não vamos privatizar a empresa, não há por que dividi-Ia em três.
Não há justificativa para essa divisão.

Quando o Governador Itamar Franco remeteu esse projeto para a
Assembléia Legislativa, ele mesmo disse que, se fosse Deputado, não
saberia como votar, num sinal claro de que discorda da divisão da
CEMIG e que estava obedecendo a uma diretriz da ANEEL, que até
hoje pressiona o Governo do Estado, impondo multas à CEMIG caso
a divisão não ocorra. Acontece, Sr. Presidente, que a Câmara dos
Deputados votará uma medida provisória para o setor elétrico. Ela
ainda não foi votada por causa de divergências. Um dos pontos que
se quer alterar é exatamente esse, que obriga as empresas estatais a
se dividirem para serem privatizadas. Essa medida provisória deverá
ser votada na semana que vem, e não há por que apressarmos a
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votação desse projeta de lei nesta Assembléia, sem sabermos o
que a Câmara fará. E bom esperarmos para saber o que acontecerá
na semana que vem. Foi por isso que solicitei que esse projeto tosse
para o final da pauta. Não precisamos, sequer, entrar na sua
discussão. Esse foi o sentido do meu requerimento.

Em seguida, aparece o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel que especifica ao Município de Taiobeiras. Quero
comunicar à Casa e aos que assistem à reunião pela TV Assembléia,
para que todos entendam, por que estou aqui discutindo um projeto
aparentemente simples. Queremos comunicar que nós, da Bancada
do PT, assim como outros Deputados - o Deputado Sargento
Rodrigues já está inscrito -, vamos obstruir a pauta para que não
cheguemos à discussão desse projeto de divisão da CEMIG.

Além de tudo, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva virá a Belo
Horizonte quinta-feira para cumprir uma agenda de trabalho em sua
primeira visita a Minas Gerais após as eleições. Além de visitar o
Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, para agradecer o seu
empenho e o do PT em sua eleição, irá também conversar com o
Governador Itamar Franco para agradecer o apoio dado à sua
candidatura. Ao mesmo tempo, aproveitará para colocar em pauta
algumas questões importantes para Minas Gerais. Certamente esse
assunto da CEMIG será tratado entre o Presidente e o Governador.
Estamos fazendo gestões junto ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para que externe ao Governador a posição programática do PT,
mostrando que não há necessidade de dividir a CEMIG e que o
partido se tem esforçado em nível nacional para alterar aquela medida
provisória. E claro que, para o Presidente pedir ao Governador que
retire o projeto, é necessário que a medida provisória seja alterada,
porque temos que atuar em conformidade com a lei vigente no País. E
a medida provisória, infelizmente, de fato, obriga a CEMIG a
providenciar essa divisão. Mas, alterando-se a medida provisória
como esperamos, essa exigência cai por terra e não será necessário
que esse projeto continue tramitando na Casa. Então, acho
precipitada a colocação desse projeto em votação neste momento.
Temos que esperar a decisão do Congresso Nacional, e solicito de V.
Exa., especialmente aos Deputados que compreenderam e que me
ajudaram a aprovar o requerimento que colocou aquele projeto em
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último lugar na pauta, que continuemos a agir assim na parte da
tarde.

Apresentarei requerimento solicitando inversão da pauta, colocando
esse projeto em último lugar, para que não seja apreciado e para que
ganhemos tempo até uma definição do Congresso Nacional.

Deputado Fábio Avelar, um grande defensor das estatais como a
COPASA e a CEMIG, fique conosco atento, na parte da tarde, para
que esse projeto não tramite e não seja discutido, evitando que o
processo de divisão da CEMIG tenha um final que não queremos.

E bom lembrarmos que esta Casa aprovou, por iniciativa do
Governador do Estado, uma emenda à Constituição rejeitando a
hipótese de privatização da CEMIG e da COPASA, colocando
empecilhos e normas, como aprovação de qualquer proposta
privatizante por 3/5 da Assembléia. Caso isso viesse a ocorrer, teria
de haver um "referendum" popular para saber se essas empresas
poderiam ou não ser privatizadas.

Como já existe na Casa sentimento antiprivatização, é evidente que
a Casa não votará o projeto de divisão da empresa. Não há motivo de
dividi-Ia, a não ser se fôssemos privatizá-la.

Sr. Presidente, queria, em primeiro lugar, agradecer os colegas
Deputados pela aprovação deste requerimento que possibilitou que o
Projeto de Lei n° 1.416, que divide a CEMIG, fosse remetido para o
último lugar da pauta, possibilitando que iniciássemos na tribuna o
processo de obstrução da pauta. Concedo aparte ao Deputado Fábio
Avelar.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - V. Exa. levantou um ponto
da mais alta relevância, que é tentarmos, junto aos Deputados, retirar
esse projeto de pauta, porque o achamos inoportuno. O Deputado
Anderson Adauto, semana passada, sugeriu que retirássemos esse
projeto de pauta tendo em vista que estava sendo prevista essa
modificação na medida provisória.

Achamos que a aprovação desse projeto, neste momento, é
inoportuna. Sabemos que a iniciativa da ANEEL de exigir essa
aprovação é para facilitar o processo de privatização da CEMIG. Acho
que é prudente aguardarmos a decisão do Congresso Nacional.

V. Exa. sabe que temos uma posição bastante firme em relação a
esse processo de privatização de empresas públicas. Tivemos aqui
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uma grande vitória com a Emenda à Constituição n° 50, que se
originou da Proposta de Emenda à Constituição n° 46, de minha
autoria. Hoje, praticamente se proíbe a privatização de empresas
como a CEMIG e COPASA.

V. Exa. pode contar com o apoio deste Deputado, porque sou
totalmente contra esse projeto. Acredito que ele tem como único
objetivo facilitar a privatização de empresas públicas, que não trouxe
benefícios para a sociedade brasileira.

Temos de solicitar aos demais Deputados apoio para que retiremos
esse projeto de pauta, para que ele possa aguardar manifestação do
Congresso Nacional. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Fábio
Avelar. Teria o prazer de assinar em conjunto com V. Exa. um
requerimento. Fiz requerimento passando o projeto, na parte da tarde,
para o último lugar da pauta.

Se V. Exa. apresentar requerimento solicitando a retirada do projeto
da pauta da reunião da tarde, certamente votaremos favoravelmente
ao seu pedido. Agradeço a V. Exa. pela contribuição, importante
passo para a obstrução e para a não-votação do projeto.

O Deputado Antônio Andrade insiste em colocar o projeto em pauta.
Compreendo seu papel como Líder do Governo, mas, sinceramente,
sinto que não há expectativa de aprovação pelo Governador Itamar
Franco, até porque ele próprio foi contra o processo de privatização da
CEMIG e da COPASA. Foi, aliás, a emenda constitucional que nos
enviou à época que nos possibilitou, como relator, radicalizar o
impedimento do processo de privatização.

Essa exigência absurda da ANEEL certamente também não tem o
apoio de Itamar Franco. O Governador apenas cumpre uma
obrigação. Mas nós, Deputados, não somos obrigados a concordar
em dividir uma empresa e vendê-la a preço de banana. Vivemos outro
período no País. Não estamos mais na fase do oba-oba de leiloar
empresas nacionais, entregá-las às multinacionais e dar aval à política
imperialista americana, como fez o Governo Fernando Henrique.

O espírito da política nacional é outro. E preciso que a Assembléia
Legislativa compreenda-o e absorva-o, integrando-se na esperança
que o povo brasileiro deposita no novo Governo e nos políticos em
geral.
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Concedo, com prazer, aparte ao Deputado Marco Régis,

nacionalista ferrenho que, com muito orgulho, tem defendido as
causas nacionais nesta Casa.

O Deputado Marco Régis (em aparte)* - Agradeço ao Deputado
Rogério Correia não só o aparte que me concede, como também as
palavras elogiosas a mim dirigidas. Já me incluo na categoria dos
sem-mandato para a próxima legislatura.

O Deputado Rogério Correia - Infelizmente, Deputado Marco Régis.
V. Exa, prestou excelente trabalho nesta Casa, e sua voz nacionalista
não será esquecida.

O Deputado Marco Régis (em aparte)* - Obrigado, Deputado. Perdi
• eleição, mas não perdi a atenção. Semana passada, manifestei-me
• respeito do Projeto de Lei n°1.416/2001, neste Plenário, e disse que
especialmente nós, os sem-mandato, vamos nos opor frontalmente à
sua aprovação nesta Casa.

Regozijo-me com o fato de V. Exa. ter empunhado a bandeira dessa
obstrução, porque tem mais legitimidade para fazê-lo do que nós, que
não fomos reeleitos. Envidaremos esforços a seu lado e ao lado
daqueles que querem preservar as companhias estatais importantes
deste País, que ainda estão ao sabor do sopro maléfico do
neoliberalismo, no estertor do mandato do Governo Fernando
Henrique, que ainda quer influenciar Governos Estaduais para
privatizarem empresas públicas importantes como a CEMIG, Furnas e
a CE-JESE.

Acompanhamos pelos jornais que a preservação da CHESF, da
ELETRONORTE e de Furnas já tem guarida no Congresso Nacional e
no próprio Governo. Há indícios de arrefecimento do ímpeto
neoliberal. Não é possível que um Governo derrotado nas urnas
devido aos equívocos perpetrados contra o povo brasileiro e,
principalmente, contra o patrimônio público, ainda queira causar mais
danos.

O neoliberalismo aqui chegou depois do Consenso de Washington e
depois que o povo americano e o povo britânico já tinham dúvidas
sobre se a diminuição do Estado e a dilapidação do patrimônio público
trariam benefícios para seus países.

Assistimos a essa grandiosidade do poder econômico. Como
médico, no afã de cuidar da minha profissão, preocupava-me ver um
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laboratório importante como o CIBA se fundir com o GE'Y'GY e,
tempos depois, o CIBA-GEIGY se fundir com outro e formar um
laboratório mais importante, o Laboratório NOVARTIS. O que leva
empresas tão poderosas a se fundirem? Será que é para o benefício
do "coitadinho", que está desprovido de emprego, de teto, de
alimento? Não acredito nisso. Cada vez mais essas empresas se
fundem no intuito e no desejo de formarem uma empresa poderosa,
mais lucrativa e mais enxuta, gerando assim milhares de
desempregados em todo o mundo.

Por tudo isso, temos de nos posicionar contrariamente a esse
projeto, que sinaliza a privatização da Companhia Energética de
Minas Gerais. Nas jornadas em defesa de Furnas, das quais
participamos em todo o Estado, lembro-me de ter sido o primeiro
Deputado a pedir uma audiência pública, aqui na Assembléia, a qual
se deu em um dos Municípios do Lago de Furnas, resultando na
chamada "Carta de Alfenas". Aqui, na Assembléia, apesar de sermos
uma minoria, lutávamos bravamente. Felizmente, neste mandato,
tivemos o apoio do Governador Itamar Franco. Não acredito que o
nosso querido político, engenheiro, ex-Governador de Minas, ex-
Presidente da República, ex-Ministro de Minas e Energia, Aureliano
Chaves, concorde com esse projeto, possível contra
"esquartejamentos". Já o Governador Itamar Franco, que já deu um
"abraço de tamanduá" no Presidente Fernando Henrique Cardoso não
vai voltar atrás e querer que esse projeto seja aprovado nesta Casa,
pois tem convicção da preservação da CEMIG.

Portanto, Deputado Rogério Correia, estaremos do seu lado e dos
chamados "sem-mandatos". Vamos votar contrariamente a esse
projeto caso esse intento seja levado à frente.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Marco
Régis.

O Deputado Edson Rezende (em apar te)* - Obrigado, Deputado. V.
Exa. levanta, a tempo, a discussão com relação à privatização.

No mundo inteiro há uma revisão das privatizações, do modelo
neoliberal, do receituário do Fundo Monetário Internacional. O povo
brasileiro acabou de dar uma resposta contundente ao modelo
econômico e social implementado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Uma resposta contundente num País continental, que sofreu
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as conseqüências do receituário cujo item mais importante foram
as privatizações.

No caso da energia, que é uma questão estratégica de segurança
do Estado, é importante dizer que o próprio FMI começou, neste
momento, a fazer uma revisão do seu receituário, para demonstrar o
que se pensava: os grandes países poderiam modificar a situação dos
países emergentes por meio de investimentos. Mas, ao contrário,
houve uma superexploração, que gerou grande devastação social,
aumento da miséria, da pobreza, da violência, resultantes de um
modelo que nós, da esquerda, combatemos todo esse tempo. E,
agora, não se coloca como prioridade um projeto dessa natureza.

Assim Deputado, mais do que defender que a discussão desse
projeto seja deixada para o fim, penso que temos de saber do Líder do
Governo se, diante do atual contexto político brasileiro, o Governador
permanece com a determinação de manter esse projeto na Casa.
Com os novos ares trazidos pelo Presidente eleito, que iniciará seu
mandato em 191/2003, o Governador Itamar Franco está em outra
situação política, que não lhe dá a premência de colocar esse projeto
para votação.

Assim, acho fundamental que o Presidente desta Casa não coloque
o projeto em votação até que se converse com o Líder do Governo e
com o Governador Itamar Franco e se façam negociações- Se há dois
ou três meses, o Governador, premido pela pressão da ANEEL,
colocava esse projeto em votação nesta Casa, a situação política já é
outra, e é neste novo contexto que temos de trabalhar nesse projeto.
Assim, não podemos colocá-lo em votação nesta Casa, que já deu
sua posição contrária à privatização - portanto, contrária a esse
projeto, que a facilita. No novo momento político, é preciso que a
posição do Governo do Estado seja reavaliada. E precisamos
conversar com o Líder do Governo, Antônio Andrade, para saber qual
a posição do Governador neste momento, até para que esse projeto
saia de pauta.

O povo mineiro já disse o que quer. E não podemos votar um projeto
contrário aos interesses do povo, que, nas urnas, demonstrou com
absoluta clareza que não quer esse projeto neoliberal, por isso não
quer a privatização de urna estatal, que, aliás, como já colocamos
aqui, só será privatizada se houver um "referendum" popular. E o povo
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mineiro já deu esse "referendum" nas urnas, dizendo que não quer.

Assim, nossa posição final é a de encaminhar para que o Presidente
desta Casa não coloque esse projeto novamente em pauta, até que se
resolva a questão política do Governador do Estado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado, pelo oportuno
aparte, em que lembra que os tempos são outros. Houve, sim, derrota
de um projeto que tinha como um de seus pilares o processo de
privatização. Aliás, muitas empresas foram privatizadas de forma
injusta: as telecomunicações foram privatizadas sem justificativa
alguma, e algumas empresas elétricas e outras empresas estratégicas
tiveram o mesmo caminho. Felizmente, pela resistência do povo,
ainda salvamos importantes empresas, como a CEMIG, Furnas, a
ELETRONORTE, a CHESF, o Banco do Brasil e a própria
PETROBRAS. Com muita luta e sacrifício do povo e muita resistência
dos partidos de oposição e dos sindicatos, conseguimos brecar a
onda privatizante no Brasil.

Assim, nossa sorte é melhor do que a de alguns países vizinhos,
como a da Argentina, que já não tem o que vender, já foi
completamente massacrada pelo projeto neoliberal e hoje passa por
uma crise em que não tem nem condições de cumprir os acordos com
o FMI e outros Bancos, o que faz com que a moratória passe a ser a
única alternativa, não como um desejo político, mas como uma
fatalidade da falência que o povo argentino amarga, fruto desse
projeto, que, diga-se de passagem, ali começou mais cedo do que
aqui, de modo que felizmente ainda não chegamos aonde chegaram.
Certamente, se não houvesse uma interrupção desse processo,
chegaríamos ao mesmo destino a que chegou a Argentina, nossa
querida vizinha, nestes tempos de neoliberalismo.

Mas a esperança neste País é muito grande, já que, a partir de
agora, podemos criar um novo modelo de desenvolvimento, em que o
capital produtivo, com a geração de emprego e renda, seja
estimulado, ao invés do capital financeiro, especulativo. Portanto,
anunciam-se outros tempos, e V. Exa., Deputado Edson Rezende,
lembrou-nos muito bem de que a esperança de nosso povo é que isso
se consolide.

E é evidente que esse projeto está na contramão destes novos
tempos.
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E um projeto que quer dividir uma empresa para vendê-la de

forma mais fácil ao capital financeiro internacional, às grandes
empresas multinacionais. Aliás, a CEMIG foi salva por ação judicial do
Governador Itamar Franco, que impediu que o setor minoritário
tomasse conta da empresa , porque até isso o ex-Governador
Eduardo Azeredo fez. Até entregar a CEMIG para aqueles que tinham
ação minoritária o ex-Governador fez, a mando do Governo Fernando
Henrique Cardoso.

E bom que lembremos esse passado, que não é longínquo, em que
as nossas empresas eram tratadas com tal desleixo que até mesmo
vendendo apenas 1/3 das ações, os setores multinacionais, os setores
estrangeiros obtinham o domínio da empresa, tamanho era o ímpeto
entreguista da concepção desse projeto neoliberal.

O Deputado Marco Régis (em aparte)* - Já disse certa feita, nesta
Casa, que a situação em que sócios minoritários mandam na CEMIG
é repudiada por todo o povo. Qualquer cidadão de menor nível
intelectual, que vê novela das oito, reconhece nas tramas de novelas
que minoria não manda em maioria. Isso já está enraizado na cabeça
do povo que tem cultura de novela. O sócio minoritário não manda na
maioria.

E importante esse paralelo feito com a Argentina, da parte de V.
Exa.Quando as "cassandras" do Governo diziam que o Brasil
caminharia para ser uma Argentina, faziam somente a intimidação do
povo, porque a Argentina está um passo à frente do Brasil, desde que
se iniciou o processo neoliberal na América Latina. O calhorda
Presidente Menem fez tudo que o FMI quis, tudo que o Consenso de
Washington queria. No entanto, a Argentina sofreu uma derrocada.

Se o Brasil tivesse seguido todos os passos da Argentina, teríamos
caído no mesmo abismo. Ela acabou com o seu patrimônio, com as
suas empresas estatais. Os jovens estudantes presentes nesta Casa,
nesta tarde, precisam saber que a Argentina vendeu todo o seu
patrimônio, todas as empresas; não tem mais nada e deve cada vez
mais, O Brasil caminhava para isso.

Nós, brasileiros, que lutamos contra a privatização de Furnas, da
CHESF, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da
PETFIOBRAS, podemos nos dar por satisfeitos por termos conseguido
manter o nosso grandioso patrimônio.
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Jamais perdoarei o Presidente Fernando Henrique, que privatizou

um dos principais bens do povo brasileiro, que é a Companhia Vale do
Rio Doce. Disse na Tribuna, certa feita, que o Presidente tinha o seu
patriotismo moribundo, porque começou a entregar o patrimônio
brasileiro.

O Deputado Rogério Correia - Antes de conceder aparte ao
Deputado Sargento Rodrigues, quero situar a nossa obstrução à
pauta, porque não podemos permitir que esse projeto de divisão da
CEMIO seja aprovado nesta Casa, neste instante.

Quero diferenciar a situação que vivemos daquela situação antiga,
em que a moda era privatizar. Há uma luta e uma resistência na
Assembléia Legislativa para que a CEMIG não seja dividida.

Já abordamos as questões ideológicas e políticas que nos levam a
resistir a isso. Mas é necessário dizer também que o Sindicato dos
Eletricitários vem alertando que a divisão da CEMIG, caso aconteça,
gerará inclusive um , custo maior para a empresa, que será repassado
aos contribuintes. E bom que se diga que as contas de luz ficarão
mais caras porque a empresa se tornará mais deficitária.

Aliás, esse problema da divisão da CEMIG parece coisa de
burocrata, e a ANEEL nem tem feito tanta força para isso... O
Deputado Sargento Rodrigues esteve comigo no Ministério Público,
junto com o SINDIELETRO, quando fomos entregar ao Dr. Jackson
Campomizzi um pedido para que analisasse se a CEMIG poderia ou
não receber penalização pelo fato de o projeto não ser aprovado aqui,
na Casa. E a conclusão do Promotor de Justiça é que não: "Em
nenhuma hipótese, portanto, a CEMIG é destinatária da referida
obrigação, não podendo ser, em hipótese alguma, apenada em caso
de inadimplência". Esse é o pensamento do Ministério Público.

Então, parece que essa é também uma questão de burocracia
interna da CEMIG. Os burocratas querem ver a divisão da empresa,
até porque três empresas geram mais cargos, mais diretorias, vice-
diretorias, secretarias - podem distribuir melhor, entre eles, o lucro da
empresa. Mas isso, evidentemente, vai encarecer o produto energia
elétrica, tornando as contas mais caras para os consumidores. E até
um caso de PR000N, e gostaria que V. Exa. comentasse esse
aspecto, que seria mais um malefício oriundo da divisão da CEMIG.
Concedo a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues ('em aparte) - Quero

cumprimentar V. Exa., já que está encaminhando matéria de tanta
relevância, e dizer que o Deputado acabou tocando num ponto que
certamente chegamos a discutir na Comissão de Administração
Pública, da qual V. Exa. e este Deputado são membros efetivos.

Lá tivemos oportunidade, junto com o Sindicato dos Eletricitários, de
discutir a razão de esse projeto estabelecer que o sistema de geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia seria
desenvolvido e explorado diretamente pela CEMIG ou por empresas
subsidiárias, o que é a nossa grande preocupação. O que queremos é
exatamente que seja executado pela CEMIG.

V. Exa. explica que o Ministério Público se posicionou com clareza
sobre a matéria, após análise profunda, emitindo um parecer jurídico
do ponto de vista daquele que seria o autor da ação civil pública e
que, portanto, teria legitimidade para questionar. E afirma com todas
as letras que certamente não haveria, para a CEMIG, a
obrigatoriedade de ser apenada pela ANEEL.

Entendemos que essa não foi a posição de algumas lideranças
nesta Casa, tanto que, quando discutíamos a matéria na Comissão de
Administração Pública, Deputados desta Casa chegaram a afirmar
que, se o projeto não fosse votado, a ANEEL poderia multar a CEMIG,
e isso traria transtornos para esta.
As palavras de V. Exa. são, portanto, sinceras e refletem

verdadeiramente o sentimento do povo mineiro. Por várias vezes
tivemos oportunidade de discutir projetos que, certamente, tinham
como objetivo principal preservar a CEMIG.

Constatamos também, no início do mandato de Itamar Franco, que o
Governador se posicionou de modo frontalmente contrário à
privatização de Furnas e do setor elétrico de Minas Gerais.

Ele chegou até a mobilizar tropas da Polícia Militar, para que se
posicionassem e demonstrassem, obviamente de forma simbólica, a
resistência de Minas às providências que estavam sendo tomadas
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.

Houve esse posicionamento por parte do Governador Itamar Franco
desde o início, e, um ano depois, deparamos com o chamado apagão.
Fernando Henrique, há sete anos no Governo, deixou de investir e de
se preocupar com esse setor, que é um ponto sensível a cargo do
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Estado. Certamente, em outros países, como a Alemanha, o
Japão, os Estados Unidos e a França, há um cuidado muito maior
com o setor energético. Aqui, o Governo Federal tinha uma
preocupação completamente oposta. Certamente, fatos transcorridos
durante o nosso mandato e o do Governador Itamar Franco
demonstraram, com muita clareza, que esse setor deveria
verdadeiramente receber maior atenção do Estado. Portanto,
entendemos tudo isso que ocorreu, todas as mobilizações, inclusive a
proposta de emenda à Constituição votada, impedindo que a CEMIG
pudesse ser privatizada. Tivemos a oportunidade de comemorá-la
junto com o povo, com os sindicatos. Várias pessoas, vários cidadãos
tiveram a oportunidade de se manifestar sobre essa matéria para que
nós, Deputados, votássemos aquela proposta de emenda à
Constituição exigindo que qualquer mudança que houvesse tivesse
que passar por um quórum qualificado. Assim foi feito: obedecemos à
vontade popular.

Portanto, V. Exa. tem toda a razão em dar esse encaminhamento,
essa atenção à matéria. Também estamos cumprindo o nosso papel,
porque não podemos permitir que esse projeto seja votado,
principalmente antes de uma profunda discussão. Espero que,
verdadeiramente, conheçamos, nas suas minúcias, os
desdobramentos disso para o consumidor, para o povo, que,
certamente, necessita do respaldo do Estado. Do contrário, o Estado
perde a função para a qual foi constituído. Entendemos que,
verdadeiramente, essa é uma matéria da mais alta relevância. Desta
forma, queremos cumprimentar V. Exa. por esse encaminhamento e
dizer que estaremos acompanhando toda a tramitação desse projeto.
Certamente, ficaremos de plantão no Plenário, para que essa matéria
não seja votada como está. Se necessário, estaremos obstruindo a
pauta junto com a Bancada do PT. Também a Bancada do PDT -
apesar de não estar aqui na condição de Líder, posso afirmar que
temos essa posição - acompanhará a Bancada do PT, no
encaminhamento dessa matéria. Parabenizo V. Exa. pelo
encaminhamento e pela discussão do projeto. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues, pela compreensão de V. Exa., do seu partido, o PDT, em
relação à importância dessa obstrução. Queria ainda chamar a
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atenção dos nobres colegas Deputados para um fato: fiz a entrega,
por solicitação do Sindicato dos Eletricitários - SINDIELETRO -, ao
futuro Governador, Deputado Federal Aécio Neves, de um documento
solicitando que nos ajudasse a retirar essa exigência da ANEEL na
medida provisória que tramita no Congresso Nacional e que deve ser
votada na semana que vem. Não foi votada nesta semana porque não
houve acordo, mas está na pauta para a semana que vem. Fiz essa
solicitação ao Deputado Aécio Neves, Presidente da Câmara dos
Deputados e nosso futuro Governador, durante a visita que ele fez,
esta semana, a esta Casa. Solicitei que nos ajudasse nessa medida,
até lembrando que, por ocasião da discussão sobre Furnas, ele se
colocou contra sua privatização na forma como o Governo Fernando
Henrique desejava fazer, ou seja, dividindo a empresa. Era assim que
o Governo Federal queria privatizar Furnas. Dividiria a empresa em
três subsidiárias e venderia o filé, a parte melhor, para o capital
financeiro, para as empresas multinacionais, deixando com o Estado -
no caso, a União - o osso para ser roído e, portanto, o prejuízo para o
Estado e para o povo brasileiro. O próprio Deputado Aécio Neves,
naquela ocasião, embora sendo do PSDB, partido de Fernando
Henrique, posicionou-se ao lado de Furnas, tal era o absurdo daquele
processo de privatização.

O processo agora é semelhante. Então, pedimos ao Deputado Aécio
Neves que mantenha coerência entre a atitude que defendeu no
passado e a de agora.

Aliás, ele solicitou ao Governador Itamar Franco o envio a esta Casa
de um pedido de delegação para elaborar lei cujo teor ainda não
conhecemos, prevendo o enxugamento de cargos. Enxugar cargos é
mais um motivo para não se dividir a CEMIG em três empresas,
porque isso vai significar a criação de mais cargos de direção, enfim,
de mais gastos. Mas esse é outro assunto, que deveremos tratar
depois.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar

que não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. São
pouquíssimos os Deputados em Plenário, o que já é, inclusive,
manifestação de desagrado com relação ao prosseguimento da
matéria. Portanto, peço a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião,

rÃ



541
como determina o Regimento, resguardando o meu tempo de
discussão do projeto que trata da doação, por parte do Poder
Executivo, do imóvel que especifica ao Município de Taiobeiras.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE

2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 343/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 343/2002, o Governador do Estado
solicita a esta Casa Legislativa autorização para elaborar leis
delegadas que modifiquem a estrutura da administração direta e
indireta do Poder Executivo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/11/2002, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 181,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A delegação pretendida pelo Governador do Estado, a vigorar até

31/1/2003, tem por finalidade a racionalização da estrutura
administrativa do Poder Executivo e restringe-se aos seguintes
aspectos:

- criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
entidades da administração indireta, definindo suas estruturas
básicas, atribuições, objetivos e denominações;

- criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o item anterior,
alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a natureza de seu
recrutamento e fixar-lhes os vencimentos, observados os parâmetros
da atual sistemática;

- proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo e ao remanejamento de dotações orçamentárias; e

- modificar vinculações de entidades da administração indireta.
Como se vê, o objeto da delegação legislativa pretendida consiste

em uma ampla reforma administrativa no âmbito do Poder Executivo,
pois alcança tanto os órgãos da administração direta ou centralizada
quanto as entidades da administração indireta ou descentralizada. A
primeira compreende um complexo de órgãos públicos desprovidos de
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personificação, tais como as Secretarias de Estado, os órgãos
autônomos e os colegiados, ao passo que a administração indireta
compreende um conjunto de entes dotados de personalidade jurídica
própria e de autonomia administrativa e financeira, nos termos da lei,
e abrange as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de
economia mista, as empresas públicas e as demais entidades de
direito privado controladas direta ou indiretamente pelo Estado. Tais
entes vinculam-se a órgãos da administração direta, segundo a
natureza da atividade, para os efeitos de controle de finalidade,
também conhecido como tutela administrativa.

O instituto da lei delegada está previsto expressamente no art. 72 da
Carta mineira e constitui uma prerrogativa exclusiva do Governador do
Estado, que, uma vez obtida a autorização da Assembléia Legislativa
por meio de resolução, poderá editar os atos normativos necessários,
observados os limites materiais estabelecidos na Constituição. De
acordo com o § 1° do citado artigo, não podem ser objeto de
delegação os atos de competência privativa desta Casa Legislativa, a
matéria reservada a lei complementar, os planos plurianuais, as
diretrizes orçamentárias e os orçamentos, entre outras matérias.

Além das limitações mencionadas, deve-se observar o comando
normativo previsto no § 8 0 do art. 14 da Carta mineira, o qual veda, em
termos inequívocos, "a delegação de poderes ao Executivo para
criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração
indireta". Isso significa que a Assembléia Legislativa não poderá
conceder delegação ao Governador do Estado para criar, transformar
ou extinguir autarquias, fundações públicas, sociedades de economia
mista e empresas públicas vinculadas ao Poder Executivo, sob pena
de transgredir o referido preceito constitucional, ficando a futura lei
delegada passível de ser declarada inconstitucional pelo Judiciário.

Neste pormenor, cumpre salientar que a Mensagem n° 34312002
merece reparos, pois prevê a inserção, no âmbito da delegação
legislativa, de matéria que o ordenamento constitucional veda
literalmente. Para fins de exemplificação, a espécie normativa
denominada lei delegada não constitui instrumento hábil à instituição
ou extinção de entidades autárquicas ou fundacionais, embora possa
ser utilizada para modificar sua estrutura orgânica ou alterar
competências, atribuições e objetivos. Isso porque o Constituinte
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mineiro de 1989 exige lei ordinária para criar ou extinguir
autarquias e fundações públicas ou para autorizar a criação de
empresas estatais.

No tocante aos demais assuntos constantes na solicitação do Chefe
do Poder Executivo, não vislumbramos óbices de natureza
constitucional, de modo que as matérias nela arroladas são passíveis
de delegação deste Poder Legislativo, mediante resolução que
delimite o conteúdo e os termos de seu exercício.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da Mensagem n° 343/2002 na forma
do projeto de resolução, a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°/2002
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis

delegadas dispondo sobre a estrutura da administração direta e
indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de

atribuição para proceder à racionalização da estrutura administrativa
do Poder Executivo, sem abertura de créditos especiais e com
poderes limitados a:

- criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações;

II - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso 1 deste
artigo, alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a natureza
de seu recrutamento e fixar-lhes os vencimentos, observados os
parâmetros da atual sistemática;

III - proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo e ao remanejamento de dotações orçamentárias em
decorrência da aplicação dos incisos 1 e II deste artigo;

IV - alterar as vinculações das entidades da administração indireta.
Art. 20 - A delegação de atribuição constante nesta resolução

estende-se até a data de 31 de janeiro de 2003.
Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Márcio Kangussu - Aílton

Vilela - Sebastião Costa - Ermano Batista - Durval Angelo (voto
contrário).

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.303/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Deputado Cristiano Canêdo, por meio de Projeto de Lei n°
2.303/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo
Espírita O Precursor - GEOP -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Fundamentação
O Grupo Espírita O Precursor tem por finalidade desenvolver

atividades beneficentes e religiosas, com base na doutrina espírita e
cristã. Através de obras sociais, angaria recursos, que são repassados
à população carente. Oferece, também, amparo espiritual às pessoas
que o procuram.

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

2.303/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.901/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o Projeto de Lei n°

1.901/2001 tem em vista reconhecer como estância hidromineral a
localidade denominada Barragem do Benfica - Fazenda Bela-Vista -
situada no Município de ltaúna.

Publicada em 7/12/2001, a proposição foi distribuída a esta

rÀ



546
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do disposto
no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de localidade como estância hidromineral

condiciona-se à edição de lei específica que lhe outorgue tal
qualificação, observados os requisitos genéricos constantes da Lei no
13.459, de 2000, que dispõe sobre a matéria. O art. 2 0 desse diploma
normativo estabelece que poderá ser reconhecida como estância
hidromineral a localidade que contar com:

- fonte de água mineral com vazão mínima de 250.000 litros por 24
horas, cuja explotação esteja legalizada por decreto de concessão de
lavra;

- instalações crenoterápicas de uso público, adequadas à natureza
das águas;

- infra-estrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, 50
apartamentos;

- infra-estrutura de lazer com quadras poliesportivas e piscinas;
- quadra poliesportiva e piscina cobertas;
- área verde de dimensão superior a 10.000m 2, contígua às

instalações crenoterápicas;
- área de proteção ambiental da fonte com dimensões estabelecidas

por estudo elaborado por técnico legalmente habilitado;
- serviço médico permanente;
- laboratório para realização de exames bacteriológicos periódicos

para verificação da pureza das águas explotadas, ou contratação
desses serviços com organização idônea, a juízo do Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM.

A seu turno, o art. 1° determina que o projeto de lei que visa ao
reconhecimento de estância hidromineral seja instruído com os
seguintes documentos:

- resultados completos das análises físico-químicas e bacteriológicas
das águas minerais da localidade, executadas por laboratório
credenciado pelo órgão oficial competente;

- resultados dos laudos de medição da vazão das fontes da
localidade;

- planta, na escala de 1:200, das instalações crenoterápicas
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existentes na localidade, acompanhada de memorial descritivo;

- comprovante de funcionamento do hotel e da E strutura de lazer,
expedido pela Secretaria de Estado de Turismo;

- planta cadastral, na escala de 1:10.000, com delimitação das
áreas consideradas como de preservação permanente e de proteção
das fontes, fixada em lei municipal;

- infra-estrutura de abastecimento de água, de esgotamentos
sanitário e pluvial e de energia elétrica, abrangendo 100% da
localidade;

- plano de urbanismo, nele incluído o de acesso aos sítios de
interesse de lazer e turismo;

- alvará de instalação e funcionamento dos empreendimentos
previstos no art. 2 0 da Lei n° 13.459, expedido pela Prefeitura
Municipal, acompanhado de declaração desse mesmo órgão público
sobre a sua adequação às leis e aos regulamentos municipais.

Distribuído o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, esta
encaminhou pedido de diligência ao autor para que providenciasse a
documentação comprobatória do atendimento aos requisitos
genéricos constantes da Lei n° 13.459.

Cumprida a diligência e confrontando a documentação encaminhada
a esta Comissão com as exigências legais, concluímos que, do ponto
de vista formal, tais exigências foram atendidas.

Vencida, pois, a instância de admissibilidade da proposição, cumpre
remetê-la à Comissão de Turismo, Indústria e Comércio para que esta
se pronuncie quanto ao mérito da matéria.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.901/2001.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.255/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em epígrafe
dispõe sobre a criação do Programa Estadual Remédio Cidadão e dá
outras providências.
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Publicado em 28/6/2002, o projeto foi preliminarmente distribuído

a esta Comissão para ser submetido a exame de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende autorizar o Poder Executivo a implantar o

Programa Estadual Remédio Cidadão, objetivando a distribuição
regular de remédios de uso contínuo para a população carente, por
meio dos postos de saúde e da rede privada de farmácias.

Dispõe o projeto, ainda, que serão cadastrados como beneficiários
do programa cidadãos reconhecidamente pobres, que comprovem
insuficiência de recursos e que sejam usuários de medicamentos de
uso permanente.

Para a implementação do programa, a Secretaria de Estado da
Saúde expedirá o cartão Remédio Cidadão às pessoas cadastradas.
A retirada dos medicamentos nas redes privadas de farmácias será
efetuada mediante a apresentação desse cartão e de prescrição
médica assinada por profissional credenciado no Sistema Unico de
Saúde - SUS.

Dispõe a proposição, por fim, que o pagamento à rede privada de
farmácias será efetuado por meio da dedução dos impostos estaduais,
mediante apresentação de fatura devidamente autorizada pela
Secretaria de Estado de Saúde.

A análise da matéria exige uma breve abordagem da legislação
sobre saúde em nosso país. A Constituição Federal de 1988 trouxe
inovações substanciais quanto ao sistema de saúde brasileiro.
Preconiza o referido Diploma, em seu art. 196, que a saúde é direito
de todos e dever do Estado. Esse direito significa o acesso universal e
equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde.

O Sistema único de Saúde foi criado pela Lei n° 8.080, de 1990,
com o objetivo de implementar as diretrizes traçadas pela Carta
Magna, com ênfase na descentralização dos serviços prestados à
sociedade, cuja responsabilidade é dividida entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os municípios.

Com efeito, o art. 40 do citado Diploma estabelece textualmente:
"Art. 40 - O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por
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órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui o Sistema único de Saúde - SUS,,.

E importante salientar que o financiamento do SUS é de
responsabilidade das três esferas de governo, e que cada uma deve
assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.
Todas essas questões, evidentemente, estão regulamentadas por
normas infra-constitucionais, que distribuem as competências entre os
entes da federação.

No que tange, especificamente, à assistência terapêutica, existem
vários diplomas que disciplinam a matéria, expedidos pelo Ministério
da Saúde. Nesse sentido, pode-se citar a Norma Operacional Básica
do Sistema único de Saúde, a NOB-SUS 01196, editada pelo
Ministério da Saúde, aprovada pela Portaria n° 2.203, de 5/11/96, do
Ministro de Estado da Saúde (DOU DE 6/11/96, seção 1, p.
22.932ss.), que redefine o modelo de gestão do SUS, constituindo,
por conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da atenção
integral à saúde da população e ao disciplinamento das relações entre
as três esferas de gestão do Sistema. Assim, além de incluir as
orientações operacionais propriamente ditas, explicita e dá
conseqüência prática, em sua totalidade, aos princípios e às diretrizes
do Sistema Unico de Saúde, consubstanciados na Constituição
Federal e nas Leis n

o
s 8.080, de 1990, e 8.142, de 1990, favorecendo,

ainda, mudanças essenciais no modelo de atenção à saúde no Brasil.
Não resta dúvida de que o escopo da proposição é nobre. No

entanto, cabendo a esta Comissão o exame da matéria sob o prisma
de sua juridicidadê, constitucional idade e legalidade, verificamos que
o projeto encontra óbice irremediável: o fornecimento de
medicamentos pelo Estado depende eminentemente de uma análise
discricionária da autoridade competente, In casu", o Poder Executivo,
responsável pela política de saúde no Estado, a fim de se apurarem
as necessidades de nossa população, observadas, ainda, as normas
da União, no que tange à distribuição das competências entre os
entes da federação.

Assim, verifica-se, também, que a proposição trata de matéria de
cunho essencialmente administrativo, revelando-se o seu
disciplinamento por meio de lei, além de desnecessário, sem



550
cabimento sob o ponto de vista constitucional, pois a autoridade à
qual a norma se dirige já se encontra revestida de competência para a
prática de atos dessa natureza.

O projeto em exame, portanto, constitui invasão do Legislativo em
atividade tipicamente administrativa, reservada ao Executivo, o que
viola o princípio da separação dos Poderes.

Não se deve olvidar, por derradeiro, que a questão da autorização
da Assembléia Legislativa para a prática de determinados atos por
outro Poder, em nossa nova sistemática jurídica, encontra-se
delimitada na própria Constituição Estadual, como se verifica, por
exemplo, no art. 62, XII, XIII, XXV e XXXIV, do referido Diploma.
Pode-se concluir, assim, que são admissíveis os chamados projetos
de lei autorizativa apenas nas hipóteses expressamente previstas na
Constituição, o que não ocorre no caso vertente.

Conclusão
Em face do exposto,	concluímos	pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.255/2002.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Aílton Vilela - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.370/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, da Deputada Maria José Haueisen, dispõe
sobre a proibição da inscrição de nome dos devedores de tarifas
públicas em cadastros de consumidores inadimplentes.

Publicado em 12/9/2002, foi o projeto de lei em epígrafe distribuído a
esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto
no art. 188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende disciplinar o procedimento

adotado pelas empresas prestadoras de serviços públicos no Estado,
no que diz respeito à inclusão do nome de consumidores
inadimplentes nos bancos de dados de restrição ao crédito.

Ao fundamentar a proposta, a ilustre parlamentar discorre acerca
dos mencionados serviços, que deveriam, em princípio, ser prestados
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diretamente pelo poder público, mas, na prática, são transferidos
para empresas concessionárias, por conveniência administrativa. E o
que ocorre com a distribuição da energia elétrica, com o fornecimento
de água e com a disponibilização do serviço de comunicação por
telefone.

A princípio, pode parecer que o projeto de lei em causa depara com
óbices de natureza constitucional, pelo fato de versar sobre serviços
públicos de competência privativa da União, como é o caso da
telefonia, ou de competência do município, poder concedente dos
serviços de distribuição de água e esgoto. Entretanto, melhor
analisando a matéria, verifica-se que a proposição versa sobre direitos
dos consumidores, de competência legislativa concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal, conforme se observa do disposto
no art. 24, V. VIII, da Constituição da República.

Por outro lado, o art. 40 da Lei n° 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, cogita do
desenvolvimento de uma política nacional de relações de consumo,
estabelecendo como princípio básico a ação governamental de
proteção efetiva do consumidor mediante a presença do Estado no
mercado de consumo.

A proposta vai ao encontro dos interesses da classe consumidora,
que, muitas vezes, deixa de quitar um débito relativo aos serviços
essenciais por absoluta falta de dinheiro. Inexiste, no caso, qualquer
intenção de tirar proveito da situação, o que está plenamente
compatível com o princípio da continuidade na prestação dos serviços
dessa natureza, que é reconhecido não apenas pelo Código do
Consumidor, como também pela Lei n° 8.987, de 13/2/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos.

A instauração do processo legislativo, no caso em tela, pode ocorrer
por iniciativa parlamentar, uma vez que não existe vedação nesse
sentido, no art. 66 da Constituição mineira.

Por fim, entendemos pertinente a apresentação do seguinte
Substitutivo n° 1, para adequar a proposta à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.370/2002
na forma do Substitutivo n° 1.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Veda a inscrição do nome de consumidor de serviço público em
cadastro de restrição ao crédito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedada a inscrição do nome de consumidor de serviço

público em cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso
no pagamento da conta de consumo.

Parágrafo único - A vedação a que se refere o "caput" deste artigo
ocorrerá quando o serviço for prestado de forma direta pela
administração pública ou por meio de concessionária ou
permissionária do serviço público.

Art. 2 0 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades constantes no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.404/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n°
2.40412002 dispõe sobre a verificação dos procedimentos a serem
adotados em caso de óbito.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/10/2002, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Cabe
a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.102,
III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise estabelece normas referentes a

procedimentos médicos a serem adotados quando da emissão de
atestado de óbito, tornando obrigatório que hospitais, casas, postos e
clínicas de saúde, públicos e particulares, forneçam a declaração de
óbito em caso de morte natural, tendo ou não havido assistência

.
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médica. Prevê, ainda, que, nos locais em que não exista o
chamado Serviço de Verificação de óbitos - SVO -, a declaração de
óbito seja fornecida pelo médico do estabelecimento público de saúde
mais próximo ao local da ocorrência do evento e que, em caso de
ausência do médico, a responsabilidade pelo fornecimento da
declaração será de outro médico que resida na localidade. Já no seu
art. 30, o projeto estabelece a forma como a declaração deverá ser
feita em casos em que o óbito tenha ocorrido com assistência médica.

Conforme a justificação do projeto de lei em causa, o seu escopo é o
de desburocratizar e desonerar os sistemas de saúde e de segurança
pública, de modo que não haja necessidade de recorrer ao Instituto
Médico Legal em casos simples de verificação de óbito, fato que
mobiliza não só os técnicos desse Instituto, mas também policiais,
investigadores e peritos.

Em que pese à intenção do parlamentar de simplificar tais
procedimentos, há que se considerar que o atestado de óbito tem
como finalidade não só a confirmação da morte, mas também a
definição da "causa mortis" e o atendimento dos interesses de ordem
legal e médico-sanitária, sendo usado, ainda, para confecção de
estatísticas nacionais referentes à incidência de causa de mortes no
País. Produz, assim, diversos efeitos no mundo jurídico, notadamente
nas esferas penal, previdenciária, trabalhista e administrativa; deve,
pois, possuir o maior grau de confiabilidade possível. Daí, a razão de
ser dos procedimentos que antecedem a sua expedição,
principalmente devido ao caráter de fé pública inerente a esse
documento.

A uniformização dos modelos e as práticas de expedição de
atestados de óbito são matérias complexas, que despertam a
preocupação não só da ciência médica, mas também da ciência
jurídica. Em virtude disso, a matéria vem sendo objeto de tratados
internacionais desde a década de 40, quando a Organização de
Saúde da Liga das Nações sugeriu a adoção de um modelo único de
declaração, visando à unificação do procedimento.

No direito pátrio, o procedimento ganhou uniformidade a partir de
1976 quando o Ministério da Saúde adotou uma declaração
padronizada para todo o Pais, buscando a compatibilização de dados
e a racionalização de ações baseadas nessas informações.
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Também a competência para atestar o óbito é matéria objeto de

padronização nacional, regulamentada através de resoluções do
Conselho Federal de Medicina. Nesse sentido, é importante destacar
que a edição de normas referentes a condições para o exercício de
profissões são reservadas à União, por força do disposto no inciso XVI
do art. 22 da Carta Magna. No uso de suas atribuições constitucionais,
a União editou a Lei n° 3.628, de 30/9/57, que dispõe sobre o
Conselho Federal de Medicina - CFM -, conferindo a essa entidade a
competência para supervisionar a ética profissional, bem como para
julgar e disciplinar o desempenho daqueles que exercem legalmente a
medicina.

Ao disciplinar a matéria, o Código de Ética Médica, em seu art. 114,
veda ao médico atestar o óbito quando não o tenha verificado
pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente.
Ainda a Resolução n° 1.601/2000, do CFM, considerando a
necessidade de regulamentar a responsabilidade médica no
fornecimento da declaração de óbito, estabeleceu que "os dados
constantes na declaração de óbito são da responsabilidade do médico
que o atestou" e que, no caso de morte natural sem assistência
médica, deverá ser expedida por médicos do Serviço de Verificação
de óbitos - SVO -' nas localidades que o possuam. Já nos locais que
não disponham desse serviço, a declaração deverá ser fornecida
pelos médicos do serviço público de saúde mais próximo do local
onde ocorreu o evento e, na sua ausência, por qualquer médico da
localidade. Ademais, o Código Penal Brasileiro, visando a preservar a
veracidade do atestado médico, pune com detenção de um mês a um
ano quem conceder atestado falso, agregando multa à pena se o
crime for cometido com o fim de lucro. Essa norma penal demonstra a
responsabilidade do médico na expedição do atestado de óbito, bem
como faz ressaltar as conseqüências que um atestado emitido sem a
devida certeza podem causar ao profissional.

Como nos ensina Sérgio Ibiapina Ferreira, em seu artigo
"Considerações Ético-Juridicas sobre Atestados Médicos", "a utilidade
e a segurança do atestado estão intrinsecamente vinculadas à certeza
de sua veracidade. Assim é que uma declaração duvidosa tem, no
campo das relações sociais, o mesmo valor de uma declaração falsa,
exatamente por não imprimir um conteúdo de certeza ao seu próprio
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objeto" ("in": www. cfm.org.br , 21/10/2002).

No tocante ao registro do óbito, a Lei Nacional de Registros Públicos
(Lei n°6.015, de 31/12/73) estabelece, em seu art. 80, que o assento
de óbito deverá informar se a morte foi natural ou violenta e se a
causa foi conhecida, devendo nele constar o nome dos atestantes.

Em suma, os procedimentos determinados pelo Código de Processo
Penal e pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina são os
seguintes: se o falecimento ocorrer em hospital e se houver médicos
acompanhando o caso, o óbito deverá ser atestado pelo próprio
médico atendente. Se a morte for repentina ou se ocorrer em casa,
sem assistência médica, a declaração de óbito deverá ser expedida
pelo Serviço de Verificação de óbitos, solicitado pela Polícia Civil. Se
a morte for violenta, a autoridade policial determinará, se for o caso,
que o corpo seja removido para o Instituto Médico Legal, para que se
proceda ao exame que irá atestar a causa do óbito, conforme
exigência do Código de Processo Penal (art. 158).

E de notar que, embora em alguns casos possa parecer
desnecessário o acionamento da Polícia Civil para atestar o óbito
ocorrido sem assistência médica, esse procedimento visa unicamente
a conferir a tal documento os atributos de fé pública. E se dessa
prática resultam transtornos burocráticos para a família da pessoa
falecida, é também através dela que poderão ser evitados
procedimentos futuros, certamente mais desgastantes, como, por
exemplo, a exumação de cadáver para realização de perícia técnica.
Ademais, a burocracia e o tempo despendido para a liberação do
atestado de óbito são matéria que pode ser resolvida através de
medidas administrativas que confiram maior eficiência à prestação
desses serviços.

No caso em questão, a edição de norma estadual que determina
que o médico, público ou particular, está obrigado a expedir o
atestado de óbito, ainda que não tenha prestado assistência, além de
violar as regras de competência legislativa insculpidas na Constituição
Federal, podem produzir efeitos diversos e funestos tanto no campo
ético-profissional como no campo jurídico-social; isso porque a
atuação do médico na declaração de óbito deve se ater aos preceitos
éticos e profissionais estabelecidos nas leis que regulamentam a
profissão.
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O que se conclui da análise da proposição é que a matéria tem

implicações diretas no exercício da medicina, bem como na esfera
processual penal, fugindo, assim, da alçada da legislação estadual,
uma vez que, como já foi dito, a competência para editar normas
sobre o exercício de profissões e sobre processo penal é reservada à
União por força de dispositivo constitucional. Ademais, as medidas
propostas já estão previstas na Resolução n° 1.601/2000, do
Conselho Federal de Medicina, que disciplina a matéria. Por fim, é
importante destacar que o Conselho Federal de Medicina vem
disciplinando a matéria, não só atendendo aos critérios éticos e
técnicos que devem ser observados no exercício da profissão, como
também levando em consideração as dificuldades práticas
encontradas na emissão de tais declarações. Verifica-se que, em
resoluções anteriores do CFM, o tratamento conferido à matéria já foi
mais rígido e que, na última resolução, o Conselho tornou a norma
mais flexível, possibilitando que, nos locais em que não exista o
chamado Serviço de Verificação de óbitos - SVO -, a declaração de
óbito seja fornecida pelo médico do estabelecimento público de saúde
mais próximo ao local da ocorrência do evento, o que, aliás, pretende
o projeto de lei em análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
2.404/2002.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 92612000

Comissão de Redação
- O Projeto de Lei n° 926/2000, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva das redes pública e
privada do Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no
1° turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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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° 926/2000

Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil
ou militar de internação coletiva das redes pública e privada do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado a representante de culto religioso o acesso

a instituição civil ou militar de internação coletiva das redes pública e
privada do Estado, para prestar assistência religiosa a interno.

§ 1° - A assistência religiosa prevista neste artigo poderá ser
prestada a qualquer hora do dia ou da noite, a critério do
representante religioso, em qualquer local onde se encontrar o interno.

§ 2° - A assistência religiosa a enfermo internado em hospital ou
similar será prestada mediante convite do paciente ou de seu
responsável.

§ 3° - O acesso previsto neste artigo será concedido mediante
requerimento à direção da instituição, que somente poderá indeferi-lo,
por meio de decisão fundamentada, em razão da falta de segurança
para o religioso, os internos ou os funcionários da instituição.
§ 4° - Para o acesso à instituição de internação, nos termos do

"caput" deste artigo, será exigida a identificação do representante,
mediante a apresentação de documento próprio da instituição religiosa
a que pertencer.

Art. 20 - As instituições civis e militares de internação coletiva das
redes pública e privada do Estado afixarão cópia desta lei em local
visível, nas respectivas portarias.

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

Lei n° 10,630, de 16 de janeiro de 1992, e o art. 61 da Lei n° 11.404,
de 25 de janeiro de 1994.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.170/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.170/2000, de autoria do Deputado Pastor
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George, que dispõe sobre o acesso à Bíblia Sagrada aos
portadores de deficiência visual, por intermédio das bibliotecas
públicas, 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°1.170/2000
Dispõe sobre o acesso dos portadores de deficiência visual à Bíblia

Sagrada nas bibliotecas públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° As unidades integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas viabilizarão o acesso dos portadores de deficiência visual à
Bíblia Sagrada.

Art. 2 0 - Para o cumprimento do disposto nesta lei, as unidades
referidas no art. 1° poderão optar, conforme os recursos materiais e
humanos disponíveis, entre os seguintes procedimentos:

- inclusão, em seu acervo, de exemplares editados em braile;
II - manutenção, em seu acervo, de exemplares gravados em fitas-

cassete, para empréstimo;
III - veiculação de exemplares virtuais na internet, acessíveis por

meio de programas sintetizadores de voz;
IV - outras alternativas que se mostrem viáveis.
Art. 30 - O disposto nesta lei poderá ser executado com a

colaboração técnica e financeira de entidade pública ou privada, por
meio de convênio ou instrumento congênere.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Pres i dente - Aílton Vilela, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.276/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.276/2000, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Júnior, que torna obrigatória a fixação de placas de
sinalização, informando a presença de "pardais", a partir de 200m
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retroativos, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.276/2000
Dispõe sobre a instalação de placas de sinalização que informem ao

motorista a presença de redutor eletrônico de velocidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatória a instalação, nas vias sob jurisdição do Estado,

de placas de sinalização vertical que informem ao motorista a
presença de redutor eletrônico de velocidade.

Parágrafo único - As placas a que se refere este artigo serão
instaladas a 200m (duzentos metros), a bOm (cem metros) e a 50m
(cinqüenta metros) de distância do redutor eletrônico de velocidade.

Art. 2 0 - Para fins do disposto nesta lei, será utilizada a sinalização
educativa prevista no item 1.3.3 do Anexo II da Lei Federal n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, conforme modelo "B" do Anexo único da Resolução n° 79
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN -, de 19 de novembro
de 1998.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.588/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.588/2001, de autoria do Deputado Dinis

Pinheiro, que autoriza a doação do imóvel que menciona ao Município
de Gonzaga, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.588/2001

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Gonzaga o
imóvel que especifica.

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

Gonzaga o imóvel denominado Rua Direita, com área de 2.484m2
(dois mil quatrocentos e oitenta e quatro metros quadrados), situado
naquele Município, registrado sob o n° 5.154, a fls. 76 do livro 3-J, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Virginópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de garagem e almoxarifado municipal.

Art. 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
descrita no art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.853/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.853/2001, de autoria do Deputado Geraldo

Rezende, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel ao
Município de Limeira do Oeste, foi aprovado no 20 turno, com a
Emenda no 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.853/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Limeira do Oeste

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÁ



561
Ari. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município

de Limeira do Oeste o imóvel constituído de uma propriedade urbana,
com área de 960m 2 (novecentos e sessenta metros quadrados),
constante do Lote 01, da quadra 11-A, situado naquele Município,
registrado sob a matrícula n° 8.516, ficha 01 do livro n° 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Iturama.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se a abrigar o Pronto-Socorro do Município de Limeira do Oeste.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da data da doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.854/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.654/2001, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que institui o Dia Estadual da Poesia, 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° 1.854/2001
Institui o Dia Estadual da Poesia e o concurso anual de poesia

Carlos Drummond de Andrade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual da Poesia, a ser comemorado

anualmente, no dia 31 de outubro.
Parágrafo único - As comemorações alusivas à data compreendem

a realização de seminários, debates, concursos, campanhas e outras
atividades que visem a estimular a participação da população no
estudo, na difusão, na criação e no desenvolvimento da literatura.

Art. 20 - Fica instituído o concurso anual de poesia Carlos
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Drummond de Andrade, cujo término ocorrerá em 31 de outubro.

Parágrafo único - O regulamento do concurso de que trata o "caput"
deste artigo será estabelecido pelo órgão competente.

Art. 30 - Para a realização dos eventos mencionados nesta lei, o
Poder Executivo poderá celebrar acordos com os municípios e as
entidades organizadas da sociedade civil interessados em participar
das comemorações.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.886/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.886/2001, de autoria dos Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Maria José Haueisen, que institui o Programa de
Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas
Gerais, 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° 1.886/2001
Institui o Programa de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa de Apoio Financeiro à Escola

Família Agrícola do Estado de Minas Gerais.
Art. 2 0 - Será beneficiada com recursos provenientes do programa

instituído por esta lei a escola que:
- oferecer cursos gratuitos de ensino fundamental da & à 8a série e

de ensino médio, com educação profissional;
II - for gerenciada por uma associação autônoma, composta de pais,

pessoas e entidades comprometidas com o desenvolvimento da
agricultura familiar;

III - aplicar o método pedagógico da alternância;

rÃ
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IV - tiver como objetivo a formação integral do aluno, com a

transmissão, inclusive, dos conceitos e conteúdos do desenvolvimento
sustentável.

Art. 30 - O repasse de recursos do programa à associação autônoma
a que se refere o inciso II do art. 2 0 se dará mediante a celebração de
convênio firmado com o Poder Executivo, no qual serão definidos os
critérios para o repasse dos recursos às escolas e para a prestação
de contas de sua aplicação, observado o disposto na Lei n° 12.925, de
30 de junho de 1998.

§ 1° - Para receber os recursos do Poder Executivo, a associação
deverá satisfazer os seguintes requisitos:

- não possuir finalidade lucrativa;
II - aplicar seus excedentes financeiros em educação;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola

comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso
de encerramento de suas atividades;

IV - ser declarada de utilidade pública por lei.
§ 2 0 - Os recursos do programa repassados às escolas destinam-se

ao custeio de despesas de administração e docência.
Art. 4° - O Poder Executivo manterá cadastro atualizado das escolas

família agrícola em funcionamento no Estado, contendo dados
relativos aos alunos, professores e funcionários administrativos.

Art. 50 - São recursos do Programa, entre outros, os constantes da
Lei Orçamentária Anual.

Art. 6 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria OUvia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.950/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.950/2002, de autoria do Deputado Eduardo

Brandão, que garante ao cidadão o direito às informações relativas à
merenda escolar, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao
vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.950/2002
Dispõe sobre o acesso a informações sobre a merenda escolar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica assegurado à comunidade escolar o acesso a

informações sobre a prestação de contas dos recursos públicos
destinados à merenda escolar, bem como sobre a data de fabricação,
a validade e o valor nutricional dos produtos utilizados.

Parágrafo único - O Conselho de Alimentação Escolar poderá definir
outras informações a serem divulgadas.

Art. 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 dos Poderes 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.

Art. 30 - O descumprimento desta lei, para fins de aplicação de
penalidade estabelecida pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de Minas Gerais, constitui falta grave.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contado da data de sua publicação.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria OUvia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No
2.169/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.169/2002, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Maria do
Carmo de Albuquerque Soares e outros o imóvel que especifica, foi
aprovado nos turnos regimentais, 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°2.169/2002
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Maria do Carmo de

Albuquerque Soares e outros o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 Urucãnia, 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
n° 36.724, a fis. 29 do Livro 3-S, no Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Ponte Nova, e pelo Município de Urucânia, conforme
escritura registrada sob o n° 38.131, a fis. 4 do Livro 3-T, no mesmo
Cartório.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.170/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.170/2002, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria Helena Pinto
da Silva e outros 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°2.170/2002
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Autoriza o Poder Executivo a doar a Maria Helena Pinto da Silva

e outros o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), conforme
escritura pública transcrita, sob o n° 8.893, a fls. 268v do livro 3-R, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.184/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.184/2002, de autoria do Deputado Miguei

Martini, que institui o Dia Estadual do Propagandista, 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°2.184/2002
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. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.213/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.213/2002, de autoria do Governador do
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Estado, que dispõe sobre a criação das medalhas que menciona
no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras
providências, 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° 2.213/2002
Cria as medalhas que menciona, a serem concedidas pelo Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Da Medalha da Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II
Art. 1° - Fica criada a Medalha da Ordem do Mérito Imperador D.

Pedro II, a ser concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, destinada a condecorar militares e civis, brasileiros e
estrangeiros, credores de reconhecimento por suas atividades
profissionais e sociais, e aquele que, por suas qualidades ou valor em
relação à instituição, for julgado merecedor dessa honraria.

§ 1° - A medalha de que trata este artigo constitui a mais elevada
honraria a ser concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais.

§ 2° - A Medalha da Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II será
entregue no dia 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro.

CAPITULO II
Da Medalha do Mérito Militar

Art. 20 - Fica criada a Medalha do Mérito Militar do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, destinada a distinguir militares da
instituição por leais e relevantes serviços prestados.

Parágrafo único - A medalha de que trata este artigo será concedida
pelo Governador do Estado em situações específicas disciplinadas em
regulamento.

CAPITULO III
Da Medalha do Mérito Profissional

Art. 3 0 - Fica criada a Medalha do Mérito Profissional, destinada a
premiar o bombeiro militar da ativa por ato de bravura ou ação



568
meritória ou por relevante serviço prestado na atividade-meio do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 1° --Entende-se por ato de bravura, para os efeitos desta lei, a
ação praticada de maneira consciente e voluntária, com evidente risco
da integridade física, e cujo mérito transcende em valor, audácia e
coragem quaisquer considerações de natureza negativa, quanto a
imprudência porventura cometida.

§ 2° - Não se considera ato de bravura:
- o praticado por quem tenha o dever profissional de enfrentar o

perigo, sendo razoável a exigência do sacrifício, nos termos da
legislação vigente;

II - o praticado em benefício do agente ou de pessoa de seu
parentesco, até o 4° grau, inclusive.

§ 30 - O ato de bravura é reconhecido pelo Comandante-Geral da
instituição, à vista do que for apurado em procedimento administrativo
próprio.

§ 40 - E facultado ao Comandante-Geral o não-reconhecimento da
ação como ato de bravura em razão da ausência de requisitos
essenciais, podendo considerá-la ação meritória, para os fins desta
lei.
§ 50 - Entende-se como atividade-meio a ação de apoio

administrativo e logístico desenvolvida em seção ou repartição de
unidade que integre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

CAPITULO IV
Da Medalha do Mérito Intelectual

Art. 40 - Fica criada a Medalha do Mérito Intelectual do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, destinada a premiar o bombeiro
militar que obtiver a primeira colocação em curso de formação
profissional e aperfeiçoamento realizado na instituição.

Parágrafo único - A medalha de que trata este artigo será concedida
pelo Governador do Estado, conforme relação encaminhada pelo
Comandante-Geral, organizada pela Diretoria de Recursos Humanos
após a conclusão dos cursos de formação profissional e
aperfeiçoamento.

CAPITULO V
Disposições Finais

Art. 50 - As especificações das medalhas e as condições para a
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concessão de cada uma delas constarão em regulamento próprio,
aprovado por decreto.

Art. 60 - Poderão ser criadas, por decreto, outras medalhas a serem
concedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
mediante proposta do Comandante-Geral, ouvido o Alto-Comando da
instituição.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos do art. 4 0 a 2 de junho de 1999.

Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria OUvia, relatora - Aílton Vilela.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 41 P REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/11/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens n

o
s 345 e 346/2002

(encaminham Veto Total às Proposições de Lei n os 15.320 e 15.327,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício n° 10/2002
(encaminha Projeto de Lei n° 2.463/2002), do Presidente do Tribunal
de Justiça - Ofícios e telegramas - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n°
94/2002 - Projetos de Lei n os 2.464 a 2.471/2002 - Requerimentos nos
3.544 a 3.555/2002 - Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2)
e João Batista de Oliveira - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Administração Pública e dos Deputados Dimas
Rodrigues (2), Alencar da Silveira Júnior e Mauri Torres - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Bejani, Marcelo Gonçalves
e Carlos Pimenta - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência
- Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2) e João Batista de
Oliveira; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 926/2000; aprovação; verificação
de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; chamada para recomposição do número regimental;
existência de quórum para votação; renovação da votação do parecer;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; questão de ordem - Parecer da
Comissão de Justiça pela antijuridicidade do Projeto de Lei n°
2.103/2002; encerramento da discussão - 2a Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.416/2001; designação de relator; utilização pelo relator do prazo
regimental para emissão do seu parecer - Prosseguimento da
discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.32612002;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
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Lei n° 2.392/2002; apresentação das Emendas n

o
s 2 e 3;

encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com as
emendas à Comissão de Política Agropecuária - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.220/2000; encerramento da discussão -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.400/2001; designação
de relator; emissão de parecer pelo relator; apresentação do
Substitutivo n° 1; encerramento da discussão - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.91012001; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão - Prosseguimento da discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.974/2002; questão de ordem; suspensão
e reabertura da reunião; apresentação das Emendas n

o
s 1 a 4;

encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com as
emendas à Comissão de Fiscalização Financeira - Existência de
quórum para votação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
2.326/2002; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.220/2000; aprovação na formado vencido em 1° turno - Votação,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.400/2001; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno - Votação, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1,910/2001; aprovação na forma do vencido em 1°
turno, com a Emenda n° 1 - Discussão e Votação de Pareceres de
Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
92612000; renovação da votação; aprovação - Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n os 1.170 e 1.276/2000; 1.588, 1.853, 1.854
e 1.886/2001 e 1.950, 2.169, 2.170, 2.184 e 2.213/2002; aprovação -
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 - Adelino de Carvalho - 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 - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo.
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair
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Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 141h14min, a lista de

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

-	Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 21-Secretário, procede à

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
Correspondência

- A Deputada Maria Olívia, l'-Secretária "ad hoc", lê
correspondência:

"MENSAGEM N o 345/2002*
Belo Horizonte. 18 de novembro de 2002.

leitura das
restrições.

a seguinte

Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto total à Proposição de Lei n° 15.320, que dispõe sobre o
tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria,
identificados conforme o disposto na Lei n° 11.619, de 4 de outubro de
1994, e dá outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto,

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 15.320, que dispõe sobre o

tratamento dos casos de hipotire?idismo congênito e de fenilcetonúria,
identificados conforme o disposto na Lei n° 11.619, de 4 de outubro de
1994, vejo-me no dever de opor-lhe veto total pelos motivos adiante
expostos.

A proposta estabelece que o acompanhamento e o tratamento dos
casos de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria, incluindo o
fornecimento de medicamentos e de substitutos protéicos durante a
vida do portador da doença, ficarão a cargo da Secretaria de Estado
da Saúde.

Propõe-se que o Estado passe a responder, integralmente, pelo
acompanhamento e tratamento da doença, sem considerar que esses
são encargos do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação do
Ministério da Saúde, segundo prevê a Portaria 233 da Secretaria de
Assistência à Saúde.

Trata-se, pois, de procedimento do âmbito do Sistema único de
Saúde, operado com recursos federais definidos para esse fim, não se
podendo fazer a transferência de tal ônus para o Tesouro de Estado,
mesmo porque o aumento de despesa, que decorre da proposta,
constitui matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Da mesma forma, revela-se inconstitucional o artigo 40 da
Proposição, ao inovar a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde,
contrariando o disposto no artigo 66, III, "e", da Constituição do
Estado.

Ao cumprir o dever de vetar a Proposição, esclareço que o Estado
implantou e vem cumprindo o Programa de Triagem Neonatal do
Estado, dando cumprimento às diretrizes da Lei n° 11.619, de 4 de
outubro de 1994, assegurando o desenvolvimento das ações de
prevenção da doença em pelo menos noventa e seis por cento dos
municípios mineiros.

Com essas razões, especialmente as de ordem constitucional, que
me cabe resguardar, veto totalmente a Proposição de Lei n° 15.320 e
a devolvo ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa.

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

- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 346/2002*
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto total à Proposição de Lei n° 15.327, que institui o Programa
Estadual de Inspeção e Controle da Emissão de Poluentes
Atmosféricos e Ruídos Produzidos por Veículo Automotor em Uso -
Programa l/M - e dá outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
Razões do Veto

Recebo, para sanção, a Proposição de Lei n° 15.327, que institui o
Programa Estadual de Inspeção e Controle da Emissão de Poluentes
Atmosféricos e Ruídos Produzidos por Veículo Automotor em uso -
Programa l/M - e dá outras providências.

A matéria sobre trânsito e transporte sujeita-se a tratamento por
meio de lei federal, uma vez que cabe privativamente à União, nos
termos do artigo 22, Xl, da Carta Federal, dispor sobre o assunto.
Nesse sentido, estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, no seu
artigo 104, que os veículos em circulação terão suas condições de
segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído
avaliados mediante inspeção, que será obrigatória, na forma
estabelecida pelo CONTRAN e pelo CONAMA.

Trata-se, pois, de matéria federal, sobre a qual não pode o Estado,
conseqüentemente, dispor.

Cabe considerar, ademais, que a elaboração e a execução de
programa de governo são atividades eminentemente administrativas,
da competência do Poder Executivo. Com  efeito, decidiu o Supremo
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Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 224-4, que devem ser submetidos pelo Poder
Executivo ao Legislativo apenas os programas previstos na
Constituição.

Tendo em vista, pois, que a matéria regulada pela proposição é da
privativa competência da União, e que, ademais, a iniciativa para
formulação de programas não previstos na Constituição é da alçada
do Poder Executivo, nos termos de decisão da Suprema Corte,
oponho veto total à Proposição de Lei n° 15.327, que devolvo à
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

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

Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFICIO N° 10/2002*
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2002
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., nos termos do artigo 66,

inciso IV, alínea "b", da Constituição do Estado de Minas Gerais, para
exame dessa Augusta Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei,
propondo a criação de cargos no quadro de pessoal das Secretarias
dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar.

Os cargos cuja criação se pretende destinam-se a propiciar a
adequada estrutura de apoio àqueles Tribunais, permitindo, assim, o
funcionamento de duas novas câmaras de julgamento e de uma
secretaria de feitos especiais no Tribunal de Alçada, bem como
melhores condições de desempenho do Gabinete do Presidente do
Tribunal de Justiça Militar e de assessoramento aos cinco juízes
daquela Corte especializada.

Por oportuno, solicito o empenho de V. Exa. na rápida tramitação do
projeto nessa Casa, tendo em vista a urgência no provimento dos
cargos cuja criação se propõe, condição para o completo desempenho
funcional dos dois Tribunais.

Na oportunidade, apresento-lhe cordiais saudações.
Desembargador Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais.
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PROJETO DE LEI N° 2.463/2002

Cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias dos Tribunais de
Alçada e de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam criados, nos Quadros Específicos de Provimento em
Comissão das Secretarias do Tribunal de Alçada e do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, constantes,
respectivamente, do Anexo II e do Anexo III da Lei n°11.098, de 11 de
maio de 1993, os cargos constantes dos Anexos 1 e II desta Lei.

Parágrafo único - O cargo de Assessor Judiciário III, TJM-DAS-08,
privativo de bacharel em direito com, pelo menos, dois anos de prática
forense, será provido pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar,
observado o disposto no parágrafo único do art. 3 0 da Lei n° 12.077,
de 11 de janeiro de 1996, e exercerá atribuições de assessoramento a
todos os Juizes daquele Tribunal.

Art. 2° - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento Efetivo
da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais,
constante do Anexo II da Lei n° 11.617, de 4 de outubro de 1994,
modificado pela Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000, os cargos
constantes do Anexo III desta Lei.

Art. 30 - O cargo de Assessor Técnico, código TA-DAS-1 1, padrão
PJ-63, do Quadro Específico de Provimento em Comissão da
Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais,
constante do Anexo II da Lei 11.098, de 11 de maio de 1993, é de
recrutamento amplo.

Art. 40 - Para atender às despesas decorrentes do disposto nesta
Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até
o limite de A$870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais) para o
Tribunal de Alçada e de R$26.218,00 (vinte e seis mil, duzentos e
dezoito reais) para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

Art. 50 - O provimento dos cargos criados por esta Lei fica
condicionado ao cumprimento dos limites e das condições para
criação o aumento das despesas estabelecidos na Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
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Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

Anexo 1
(a que se refere o art. l°da Lei n°)

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.11.2002.

Anexo II
(a que se refere o art. 1° da Lei n°)

* - O quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.11.2002.

Anexo III
(a que se refere o art. 2 0 da Lei n°)

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.11.2002.

Justificação
A Lei Complementar n° 59, de 18.01.2001, que contém a

Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, criou
13 Câmaras Regionais no Tribunal de Alçada e 65 cargos de Juiz a
elas destinados. Contudo, a implementação da estrutura
administrativa das mesmas requer gastos elevados, o que, com as
atuais restrições orçamentárias, inviabiliza solução a curto e médio
prazo.

Por outro lado, o Tribunal de Alçada vive momento crítico, pois sua
base orgânica é insuficiente para atender à demanda jurisdicional. No
ano de 2001, foram julgados 29.092 processos cíveis e criminais e
hoje, devido à inadequada estrutura judiciária do Tribunal, há mais de
5.000 feitos aguardando distribuição, número que pode aumentar.

Com o objetivo de enfrentar essa aflitiva situação, como alternativa
de caráter imediato, a Corte Superior do Tribunal de Justiça autorizou
a instalação e o funcionamento na sede do Tribunal, em Belo
Horizonte, provisoriamente, de duas Câmaras Regionais, providência
que pode ser concretizada com custo menor. De se observar que,
para a instalação dessas duas novas Câmaras, será necessário o
provimento de apenas sete cargos de Juiz do Tribunal de Alçada, uma
vez que hoje existem, naquele Sodalício, três Câmaras integradas por
seis Juízes.
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Cada Câmara ficara, assim, composta por cinco Juízes.
Essa instalação requer, entretanto, condições mínimas, tais como a

criação de cargos de assessoramento direto aos sete novos Juizes e
o correspondente apoio administrativo.

Da mesma forma, a cada Câmara há de corresponder uma
Secretaria, cujo funcionamento básico se dá com um Diretor de
Secretaria, um Escrevente Substituto e servidores ocupantes de
cargos de provimento efetivo.

O presente projeto de lei contempla, ainda, a criação dos cargos
necessários para o funcionamento de uma outra Secretaria, destinada
à tramitação de Feitos Especiais.

Como ocorreu recentemente em rela ção ao Tribunal de Justiça, com
a edição da Lei n° 14.078, de 29.112001, está sendo igualmente
recomposto o quadro de assessoramento direto dos Juizes do
Tribunal de Alçada, com o acréscimo de um cargo de Assessor
Judiciário III, medida imprescindível ao pleno desenvolvimento de
suas atividades jurisdicionais.

Propõe-se, ainda, a criação do cargo de Chefe de Gabinete do
Presidente e de um cargo de Assessor Judiciário III, na Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar, visando a propiciar melhores condições de
funcionamento do Gabinete do Presidente daquela Corte e
assessoramento a seus cinco Juizes."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFiCIOS

Da Sra. Carmen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do
Estado, encaminhando informações em atenção a pedido de diligência
da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 8012002. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n°80.)

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da
Justiça, informando a impossibilidade de seu comparecimento a
reunião da CPI do Sistema Prisional. (- A CPI do Sistema Prisional.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e de Assuntos
Municipais, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n°
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660/99, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 660/99.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.143/2002, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n°2.143/2002.)

Do Sr. Carlos Honôrio Ottoni Jr., Presidente da Câmara Municipal de
Varginha, encaminhando cópia da moção em que o Vereador Pastor
Fausto solicitou o registro em ata de aplauso à Unifenas pela
comemoração de seus 30 anos de fundação. (- A Comissão de
Educação.)

Da Sra. Luziene Medeiros N. Barbosa, Juíza de Direito da Comarca
de Ribeirão das Neves, manifestando-se quanto ao convite do
Deputado Hermano Batista para comparecer a reunião da CPI do
Sistema Prisional. (- A CPI do Sistema Prisional.)

Do Sr. José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Coordenador do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça na Defesa dos
Direitos da Infância e da Juventude de Minas Gerais, encaminhando
expediente relativo ao objeto do Requerimento n° 3.474/2002, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra Cláudia Lopes Silva Scioli, Promotora de Justiça, em
atenção ao Requerimento n° 3.396/2002, da Comissão de Direitos
Humanos, informando da suspensão de repasse da verba do
Convênio PAC para a creche São José Operário, localizada no
Município de Cordisburgo, por não ter a referida creche apresentado a
prestação de contas das últimas parcelas recebidas.

Do Sr. Ronaldo Gontijo, Secretário-Geral da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, encaminhando cópia da Moção n° 3.152/2002, do
Vereador Sérgio Ferrara, deferida na reunião de 6/11/2002, dessa
Casa.

Do Sr. Wolney da Cunha Soares, Diretor-Geral do Tribunal de
Alçada, encaminhando cópia de notas taquigráficas em que consta
voto de congratulações proposto pelo Juiz Delmival de Almeida
Campos.

Do Sr. Salvador de Oliveira Marzano, Diretor-Geral da Penitenciária
Nelson Hungria, em atenção ao Requerimento n° 3.471/2002, da
Comissão de Direitos Humanos, encaminhando termo de declaração
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do Sr. José Sales Torres.

Da Sra. Maria Cristina Rezende dos Santos, Coordenadora da
Reunião Ordinária de 31/10/2002 do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social da FUNDEF-MG, solicitando a aprovação do Projeto
de Lei Complementar n° 5312002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n° 53/2002.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Ivan Abrão. Presidente da Fundação Educacional de

ltuiutaba, manifestando preocupação pelos poucos recursos
destinados à UEMG pela Proposta Orçamentária de 2003. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 2.396/2002.)

Da Sra. Glória Regina F. R. Panerai, Chefe de Gabinete do Sr. Aécio
Neves, Deputado Federal, acusando recebimento do Ofício n°
1 .542/2002/SGM.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 94/2002
Acrescenta e modifica artigos da Constituição do Estado relativos à

competência do Conselho Estadual de Contas dos Municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Acrescente-se à Constituição Estadual o art. 76-A, com a

seguinte redação:
"Art. 76-A - Compete ao Conselho Estadual de Contas dos

Municípios, além de outras atribuições conferidas por lei:
- dar parecer prévio sobre a prestação anual de contas da

administração financeira dos municípios, elaborado em noventa dias,
a contar de seu recebimento;

li - encaminhar à Câmara Municipal e ao Prefeito o parecer sobre as
contas e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da
Câmara;

III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta
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dos municípios, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal, e as contas dos que derem
causa a perda, extravio ou enriquecimento de que resulte prejuízo ao
erário;

IV - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadorias
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o
fundamento legal do ato concessório;

V - realizar, por iniciativa própria da Câmara Municipal, de comissão
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas da Câmara Municipal e do Poder Executivo Municipal
e nas demais entidades referidas no item III;

VI - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou por
qualquer das respectivas comissões sobre a realização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados
de auditorias e de inspeções realizadas;

VII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa
ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário;

VIII - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada
ilegalidade;

IX - sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à Câmara Municipal;

X - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados.

§ 1° - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado
diretamente pela Câmara Municipal, que solicitará, de imediato, ao
respectivo Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2° - Se a Câmara Municipal ou o Prefeito, no prazo de noventa
dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o
Conselho Estadual de Contas decidirá a respeito.
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§ 30 - As decisões do Conselho Estadual de Contas dos

Municípios de que resulte imputação de débito ou multa terão alcance
de título executivo.

§ 40 - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios encaminhará
à Assembléia Legislativa, trimestral e semestralmente, relatório de
suas atividades, prestando contas anualmente ao mesmo Poder, no
prazo de sessenta dias contados da abertura da sessão legislativa.

§ 50 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Conselho Estadual de Contas dos Municípios.".

Art. 2° - O § 2° do art. 77 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 77- .........................................
§ 2° - Haverá, vinculado ao Tribunal de Contas, um órgão específico

para o exercício das atribuições previstas no art. 180, denominado
Conselho Estadual de Contas dos Municípios, composto por sete
Conselheiros, aos quais se aplica, no que couber, o disposto no art.
78 desta Constituição.".

Art. 30 - O art. 180 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 180 - A Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito,
mediante parecer prévio do Conselho Estadual de Contas dos
Municípios, que terá trezentos e sessenta dias de prazo, contados de
seu recebimento, para emiti-lo, na forma da lei.

§ 1° - Como procedimento fiscalizador e orientador, o Conselho
Estadual de Contas dos Municípios realizará habitualmente inspeções
locais nas Prefeituras, Câmaras Municipais e demais órgãos e
entidades da administração direta e indireta dos Municípios.

§ 2° - As decisões do Conselho Estadual de Contas dos Municípios
de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de titulo
executivo.

§ 3° - No primeiro e no último ano de mandato do Prefeito Municipal,
o Município enviará ao Conselho Estadual de Contas dos Municípios
inventário de todos os seus bens móveis e imóveis.

§ 40 - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios exercerá, em
relação ao Município e às entidades de sua administração indireta, as
atribuições previstas no art. 76-A desta Constituição, observado o
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disposto no art. 31 da Constituição da República.".

Art. 40 - Acrescentem-se onde convier, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, os seguintes
artigos:

"Art. .... - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios, criado nos
termos do § 20 do art. 77, usará a estrutura tísica e de pessoal
existente no Tribunal de Contas.

Art. .... - As atribuições do Tribunal de Contas pertinentes aos
municípios passam a ser exercidas pelo Conselho Estadual de Contas
dos Municípios, na forma do art. 76-A.".

Art. 50 - Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2002.
Olinto Godinho - Dalmo Ribeiro Silva - Cristiano Canôdo - Adelino de

Carvalho - Carlos Pimenta - Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Luiz
Fernando Faria - Amilcar Martins - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Antônio Andrade - Fábio Avelar - Chico Rafael - Wanderley Ávila -
Kemil Kumaira - Pinduca Ferreira - Djalma Diniz - Paulo Piau - Hely
Tarqüínio - Bené Guedes - Dimas Rodrigues - João Batista de Oliveira
- Jorge Eduardo de Oliveira - Márcio Kangussu - Ambrásio Pinto -
Aílton Vilela - Gil Pereira - Dilzon Meio - Arlen Santiago - João Paulo -
Dinis Pinheiro - Luiz Tadeu Leite - Eduardo Brandão - Sávio Souza
Cruz - Alberto Pinto Coelho - Luiz Menezes - Elaine Matozinhos.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição introduz
inovações na estrutura do Tribunal de Contas do Estado, reforçando-a
com a criação do Conselho Estadual de Contas dos Municípios. Os
novos agentes públicos viriam somar o seu trabalho, nos termos do
art. 76-A ora proposto, àquele já desempenhado pelos sete
Conselheiros atualmente existentes, no exercício das múltiplas
atribuições cometidas ao Tribunal pelo art. 76,

O disciplinamento constitucional relativo aos Conselheiros, conforme
esta a proposta de emenda, é basicamente o mesmo previsto para os
do Tribunal de Contas. Seriam escolhidos entre brasileiros com idade
mínima de 35 e máxima de 65 anos, de reputação ilibada e
moralmente idôneos, com notórios conhecimentos jurídicos,
contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública e com
o mínimo de dez anos de exercício de atividade que pressuponha o
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domínio de algum desses ramos científicos.

Os procedimentos a serem observados para a nomeação dos
Conselheiros seriam os mesmos já previstos para a dos Conselheiros
do Tribunal de Contas, sendo dois deles nomeados pelo Governador e
cinco, pela Assembléia Legislativa. Os Conselheiros teriam os
mesmos direitos, garantias e impedimentos do Desembargador e
somente poderiam se aposentar com as vantagens do cargo após
cinco anos de efetivo exercício.

De outra parte, não se pode olvidar que a atuação do poder
constituinte estadual, até porque se lhe reconhece autonomia, e não,
soberania, deve se conter dentro dos limites delineados no sistema
jurídico vigente, notadamente nas normas centrais, nos princípios
básicos consagrados na Carta Federal.

Nas questões especificas relacionadas ao Tribunal de Contas, há
que se atentar para o disposto nos arts. 73 e 75 da Lei Maior, que
fixam as linhas principais a serem observadas nessa matéria, inclusive
no nível estadual.

Nesse ponto, parece-nos que o núcleo essencial fixado pelo
constituinte da República, consubstanciado na composição básica por
sete Conselheiros, pelas regras a serem observadas na sua
nomeação e pelos direitos, prerrogativas e impedimentos inerentes a
seu cargo, não conflita com esta proposta de emenda.

No que tange ao mérito da proposição, observamos que as medidas
que se pretende adotar refletem a preocupação do Legislativo mineiro
com o fortalecimento da estrutura do órgão constitucionalmente
destinado a auxiliá-lo na missão fiscalizadora das contas públicas.
Nesse contexto, ela é inequivocamente oportuna, pois o que se
propõe é obtenção de maior eficácia nas ações do Tribunal de Contas,
especialmente no que diz respeito ao auxílio ao Poder Legislativo
Municipal na importante tarefa de exercer o controle externo da
administração pública municipal, haja vista que há diversos processos
de prestações de contas que aguardam parecer do Tribunal há mais
de dez anos, dificultando a ação fiscalizadora das Câmaras
Municipais.

Quanto à constitucionalidade da proposta, em face da vedação
imposta no § 40 do art. 31 da Constituição da República e do limite
descrito no parágrafo único do art. 75 do mesmo Diploma Legal,
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relatamos jurisprudência do STF em questão semelhante,
levantada a partir de contestação do art. 358 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro, quando do julgamento da ADIN 154-RJ,
cujo relator, Ministro Octávio Gallotti, em seu relatório, aduz, ao
comentar o § 40 do art. 31:

"Considera que a análise histórica sugere que a finalidade foi a de
proibir a proliferação de Tribunais de Contas na esfera de cada
Município, com aumento de despesa, insuportável para muitos, como
se deduz dos textos de vários Projetos que admitiam a criação de
Tribunais de Contas em Municípios com mais de três milhões de
habitantes. Acrescentando que a vedação do § 4 0 do art. 31 da
Constituição em vigor é apenas um corolário dos preceitos
entremetidos no § 30 do art. 16 e no art. 191 das Disposições
Transitórias da Constituição anterior.

Invoca a requerente o magistério de Celso Cunha, revisor da
Constituição, acentuando que a expressão 'onde houver", constante
do § l° do art. 31, 'marca a eventualidade no futuro e emprega-se em
orações subordinadas' (Gramática da Língua Portuguesa, p. 450),
denotando que a criação de Tribunais ou Conselhos de Contas dos
Municípios poderá ser concretizada, se assim o entender o legislador
estadual.

E, por fim, concluem as informações: os parágrafos 1° e 4 0 da
Constituição da República diferem, na sua finalidade: o que se proíbe,
no parágrafo 4 0 , não é a criação de 'órgão estadual' - Conselho ou
Tribunal Estadual de Contas dos Municípios - e sim a criação de
Conselho ou Tribunal de Contas de um único Município - órgão
municipal -, como se demonstrou, à saciedade, com a interpretação
histórica e gramatical dos dispositivos em referência".

Ressalte-se ainda que a decisão da mais alta Corte do País se deu
por unanimidade.

Em relação ao art. 75, a questão também é interpretativa, pois,
numa leitura simples, seria fácil entender que se trata de sete
conselheiros:

"Art. 75 - As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que
couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e
Conselhos de Contas dos Municípios.
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Parágrafo único - As Constituições Estaduais disporão sobre os

Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete
Conselheiros".

Quando o artigo preceitua que as normas se aplicam, no que
couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de
Contas Estaduais e dos Conselhos de Contas dos Municípios, está
implícito que se trata de dois órgãos e que cada um será integrado por
sete Conselheiros.
Sanadas todas as possíveis questões relacionadas à

constitucionalidade da matéria, peço a meus pares que me apóiem
nesta relevante proposta de emenda.

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

PROJETO DE LEI N°2.464/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade Espírita Amor e Caridade,

com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Espírita

Amor e Caridade - SEAC -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2002.
Edson Rezende
Justificação: A Sociedade Espírita Amor e Caridade - SEAC - é uma

sociedade civil de caráter científico, filosófico, religioso, beneficente,
educacional e de assistência social. Funcionando regularmente desde
1953, a SEAC vem prestando assistência social voluntária de forma
ininterrupta aos moradores de Contagem e região. Atualmente, são
atendidas 50 famílias, que são substituídas periodicamente. O
atendimento assistencial é condicionado à participação dessas
famílias em palestras semanais, cursos manuais e profissionalizantes
nas áreas de saúde, educação, direito e cidadania. A experiência
acumulada no longo período de funcionamento gabaritou a SEAC a
conhecer melhor a dura realidade das famílias carentes da região.
Inteirada dos problemas da região, a Sociedade redirecionou seu
trabalho voltando sua atuação para a promoção humana. Nessa nova
realidade, a SEAC prioriza a criança e o adolescente e oferece um
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atendimento preventivo, concientizando-os de suas potencialidades
e de seu valor para a sociedade e para a nação.

Além do exposto, a Sociedade Espírita Amor e Caridade apresenta
os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão por
que contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.465/2002
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Mateus, com sede

no Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São

Mateus, com sede no Município de Mateus Leme.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2002.
Ivair Nogueira
Justificação: O Lar São Mateus é entidade civil com personalidade

jurídica própria e sem fins lucrativos, que não remunera os membros
de sua diretoria, nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a seus
dirigentes, associados ou mantenedores, conforme atestado
apresentado.

O Lar São Mateus - asilo para idosos -, é uma entidade caritativa da
Sociedade São Vicente de Paulo - S.S.V.P. - de Mateus Leme,
constituída em 21/6/94. Ela vem prestando relevantes serviços
filantrópicos, de abrigo, de assistência médica e de amparo aos idosos
carentes nesse município e proporcionando melhoria na qualidade de
vida dos assistidos.

Por atender aos requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a
referida entidade por certo contará com o apoio dos nobres pares
desta Casa, para que seja declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°2.466/2002

rs
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Altera a Lei n° 14.202, de 2002, acrescentando providência

educacional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 14.202, de 2002, passa a ter a seguinte

redação:
"AI. 1° - As universidades do sistema estadual de educação

poderão firmar convênios com os municípios mineiros para a
realização dos cursos Normal Superior, Pedagogia e Licenciatura,
com adoção das medidas educacionais necessárias ao seu adequado
funcionamento, passando esses a integrar as suas sedes.".

AI. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: Este projeto de lei visa a fortalecer e expandir o

Sistema Estadual de Educação dentro das perspectivas que se abrem
no País, onde são inúmeros os pedidos para a ampliação da presença
de instituições universitárias no Estado e no território nacional.

Pretende-se ampliar a presença da universidade com cursos de
licenciatura onde os municípios se dispuserem a colaborar para
implantá-los, o que é hoje uma necessidade com a falta. de
professores do 20 grau no interior de Minas, sobretudo no setor das
ciências exatas (Física, Química, Matemática).

Do ponto de vista constitucional, encontra este projeto de lei pleno
abrigo, pois o Estado tem competência para estabelecer normas
legais na área da educação em decorrência do Sistema Estadual de
Educação.

Esta proposição busca soluções significativas para educação
superior em Minas, onde é elevado o déficit de professores no 2 0 grau
e onde maior é ainda o número de jovens que estão na idade de
freqüentar o ensino superior, sendo cerca de 4 milhões, existindo em
Minas apenas 160 mil vagas no ensino universitário do Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 2.467/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel
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que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Instituto Estadual de Floresta autorizado a doar ao

Município de Piranga terreno com área de 8.719.2849M 2, situado na
Rua Sargento Santana, 545, Limeira, nesse município, registrado sob
o n° 1-1771, no livro 2-F, à fI 280, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de galpão para diversos cursos profissionalizantes.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Instituto Estadual de
Floresta se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2002.
José Milton
Justificação: Este projeto de lei visa autorizar o Instituto Estadual de

Floresta a fazer reverter imóvel ao Município de Piranga para a
construção de um centro profissionalizante, com o objetivo de atender
crianças e adolescentes, visando a fazer reverter o quadro social no
Município de Piranga. Cidade de aproximadamente 17 mil habitantes,
possui ela número significativo de crianças e adolescentes em
situação de risco, causada por vários fatores: maus tratos, abandono,
abuso sexual, negligência, exploração e violência de vários modos,
comércio ambulante e drogas. Esses jovens e crianças são toco de
atenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Ministério
Público, que enfrentam grandes obstáculos na resolução e no
encaminhamento adequado dos casos, uma vez que não dispõem de
equipamentos sociais condizentes com as necessidades
apresentadas. Em algumas situações, que requerem intervenção
imediata, há a retirada provisória da criança de seu meio familiar.
Nesses casos, os órgãos envolvidos têm usado soluções paliativas
ou, às vezes, inadequadas. Ressaltamos que a doação em questão
não causará ônus para o erário. Em razão do exposto, esperamos
contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação deste
projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos temos do art. 188, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.468/2002
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2002.
José Milton
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N°2.469/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE -, com sede em São Pedro dos Ferros.
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 -, com sede em São Pedro dos
Ferros.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2002.
Mauri Torres
Justificação: A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de São Pedro dos Ferros é uma sociedade civil, filantrópica,
de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos e de
duração indeterminada. A referida Associação tem como finalidades
precípuas: promover medidas de âmbito municipal que visem
assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais; coordenar e
executar na área de jurisdição os objetivos, os programas e a política
da Federação das APAE5 do Estado de Minas Gerais e da Federação
Nacional das APAEs; defender as causas dos excepcionais em todos
os seus aspectos; divulgar informações sobre assuntos referentes ao
excepcional, cabendo-lhes especialmente, o planejamento de
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programas e a publicação de trabalhos e de obras especializadas;
divulgar normas legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais, relativas ao excepcional; promover ou estimular a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa do
excepcional, proporcionando avanço científico e a formação de
pessoal técnico especializado; e divulgar no município as experiências
apaeanas.

Considerando-se a importância dos serviços filantrópicos prestados
pela APAE-São Pedro dos Ferros, contamos com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.470/2002
Declara de utilidade pública a Comunhão Espírita Caboclo Mirim,

com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunhão Espírita

Caboclo Mirim, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de julho de 2002.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Comunhão Espírita Caboclo Mirim, com sede na

cidade de Poços de Caldas, é uma entidade filantrópica, que conta,
entre seus objetivos, uma atividade das mais dignas, qual seja a de
desenvolver projeto para recuperar dependentes de bebidas
alcoólicas.

Sem possuir renda própria, a entidade sobrevive com pequenas
contribuições de associados, de doações de pessoas generosas e da
promoção de eventos rentáveis.

Servindo desinteressadamente à sociedade, são inquestionáveis os
relevantes serviços de cunho social prestados pela entidade. Nessas
condições, está amparada pela Lei n° 12.972 de 27/7/98 para ser
reconhecida de utilidade pública, pelo que espero o apoio dos meus
pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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°2.471/2002
Estabelece normas de fiscalização nos postos de fiscalização da

Receita Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o agente da Policia Militar, dos postos de fiscalização

de estradas da Secretaria de Estado da Fazenda, obrigado à
identificar na nota fiscal o condutor da carga.

Parágrafo único - A identificação de que trata o artigo deverá conter
os seguintes dados:

- nome do condutor;
II - número da Carteira de Identidade;
III - placa do veículo e do RENAVAM;
IV - número da Carteira Nacional de Habilitação.
Art. 2° - No caso de notas fiscais de estabelecimentos de outros

Estados nas quais o documento fiscal não tenha campo próprio, nos
termos desta lei, os dados a que se refere o artigo deverão ser
apostos no verso da via nota fiscal, que é retida pela fiscalização.

Art. 30 - As autorizações emitidas pelas Administrações Fazendárias
para confecção de notas fiscais serão feitas com as alterações do
Anexo desta lei.

Art. 40 - As empresas que deixarem de preencher os dados no
campo próprio constante no Anexo desta lei ficam sujeitas a multa de
60 (sessenta) UPFMGs.

Art. 5° - Os recursos financeiros das multas de que trata o artigo
anterior serão utilizados no combate ao roubo de cargas.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2002.
Olinto Godinho
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de criar mais uma

forma de intimidação do roubo de cargas no Estado de Minas Gerais.
Hoje uma carga que é roubada passa pelos postos de fiscalização

fazendária do Estado, com a nota fiscal de origem, que é carimbada,
após a retenção de uma via.

Ao se determinar que, em campo próprio ou no verso da nota fiscal,
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seja identificado o condutor da carga, passamos a ofertar à polícia
pista concreta do roubo da carga e do veículo.

Com muita freqüência, a polícia tem detectado que uma
determinada carga roubada passou pelo posto de fiscalização
fazendário.

Sendo assim e verificando que esses dados muito contribuirão para
coibir grande parcela de roubos de carga em Minas Gerais, peço a
meus pares o apoio necessário à aprovação desta matéria.

Anexo
(a que se refere o art. 3°)

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.11.2002.

- 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° 3.544/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Dr. Henrique Alves Pereira,
Juiz da 2 Vara Cível de Pedro Leopoldo, pelo excelente trabalho que
vem desenvolvendo nesse município. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 3.545/2002, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita,
nos anais da Casa, entrevista concedida pela Sra. Marilena Chaves
ao jornalista Sidney Martins, publicada no jornal "Hoje em Dia" em
4/11/2002.

N° 3.546/2002, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita,
nos anais da Casa, entrevista concedida pelo Sr. Vicente Falconi ao
jornal "Estado de Minas' em 4/11/2002.

N° 3.547/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
envie a esta Casa a documentação que menciona, referente às obras
realizadas no Estado para a instalação de poços artesianos.

N° 3.548/2002, da Comissão Especial da SAMARCO, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que
informe a essa comissão se foi constatada sonegação no
recolhimento de ICMS, pela empresa SAMARCO, referente ao
transporte de minério de ferro para o Estado do Espírito Santo. (-
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Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.549/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia formulada
pelo Sr. Rui Martins de Carvalho Júnior.

N° 3.55012002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Corregedor da Polícia Civil denúncia formulada pelo
Sr. Júlio César de Paula.

N° 3.551/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Justiça a solicitação dos detentos
Leandro Pereira dos Santos e Charles Magno Alves Pereira.

N° 3.552/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Justiça a solicitação dos detentos
Fagner Barros Souza, Breno Vinicius Vieira, Welington de Souza e
Marcelo José Nogueira Ferreira.

N° 3.553/2002, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que sejam
apuradas denúncias de possíveis irregularidades na Escola Estadual
Maria da Piedade Fonseca, no Bairro Morro Alto, no Município de
Vespasiano.

N° 3.554/2002, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Companhia Paulista de Ferro Ligas, na
pessoa do Sr. Celso Comes, pelo transcurso do centenário da
Unidade Morro da Mina, em Conselheiro Lafaiete. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 3.555/2002, do Deputado Paulo Piau, pleiteando seja solicitada
ao Governador do Estado e ao Sr. Aécio Neves, Deputado Federal e
Governador eleito do Estado, a interrupção do processo de alienação,
por parte da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-
MG -, de área do Distrito Industrial Deita, em Uberaba. (- A Comissão
de Turismo.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Miguel Martini (2) e João Batista de Oliveira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Administração Pública e dos Deputados Dimas Rodrigues (2),
Alencar da Silveira Júnior e Mauri Torres.

Oradores Inscritos
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, parlamentares, amigos

que nos visitam, abordarei dois assuntos: o primeiro é a respeito do
novo Presidente da República, que assumirá o cargo no dia 1° ou no
dia 6 de janeiro, e o segundo é sobre o novo Governador de Minas.
Tive oportunidade de ler algumas matérias publicadas em

determinados setores da imprensa, nas quais as pessoas estão
querendo adivinhar o futuro do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva, dizendo que este é um momento de festa e que, quando
terminar, o próprio PT vai enterrar-se, por não saber administrar.
Começo a me perguntar se não é hora de nos unirmos e começarmos
a encarar o cidadão, que foi eleito, com uma votação maciça neste
País, como o Presidente do Brasil. Não é hora de começarmos a
entender que, a partir do momento em que ele toma posse, o partido
do Presidente chama-se Brasil? Já estamos cansados de tantas
coisas erradas e ruins acontecendo neste Pais, administrativa e
politicamente falando, e temos a obrigação de torcer para que o
Governo Lula dê certo, sim. Quando me perguntam se sou RI, digo:
"Não, sou brasileiro e, como tal, tenho a obrigação de torcer para que
o Governo do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva seja um dos melhores.
Tenho quatro filhos e quero que esses garotos e garotas tenham um
futuro brilhante neste País".

Quanto ao Governador eleito, Sr. Aécio Neves, já tive oportunidade
de ouvir alguns políticos dizerem que é muito novo para dirigir um
Estado maior que vários países. Será possível que temos, nos meios
político e empresarial, pessoas que, se não são parentes, devem ter o
mesmo dom da Mãe Diná, querendo adivinhar o futuro? Será que não
temos a obrigação de pensar positivamente que Minas Gerais merece
e tem de sair dessa calamidade, tanto política quanto financeira, que
temos de nos unir, principalmente nesta Casa, independentemente de
partidos, para termos um Estado respeitado, um Estado que não vire
chacota, que não tenha um rombo de R$40.000.000.000.00? Será que
não temos o dever e a obrigação de buscar isso no próximo Governo?
E jovem? Excelente, pois trará idéias novas e está na hora de
acontecer isso. Então, quero deixar claro que torço por eles e peço a
Deus que ilumine todos eles - sem nenhum objetivo de pretender o
cargo A, B ou C do Sr. Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ou
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do Sr. Governador eleito, Aécio Neves -, para que tenhamos um
Brasil respeitado, um Brasil independente, caminhando com as
próprias pernas.

E torço para ver Minas Gerais, que é nosso Brasil localizado, saindo
dessa falência em que está no momento, saindo do foco da imprensa
por ter o responsável pelo Estado passeando no Rio de Janeiro, em
São Paulo, em Brasília, no exterior, namorando uma policial e por aí
afora. Torço para que Minas seja encarada com responsabilidade por
um Governador que tenha, acima de tudo, a sensibilidade humana de
olhar o cidadão como gente e não se preocupar somente com
números. Queremos alguém que administre, em primeiro lugar, com o
coração, que veja o funcionalismo. Comecem a somar: de três anos e
dez meses para cá, os atrasos no pagamento foram de dez dias num
mês, doze dias em outro e quinze dias em outro mês, e estamos
chegando a cinco meses de atraso no pagamento do cidadão
funcionário público estadual.

Engraçado, atrasa-se o pagamento e, quando ele é feito, o valor não
é corrigido. O funcionário público tem que pagar energia elétrica, água
e aluguel com multa. Enfim, paga tudo com multa, sendo que a
responsabilidade não é dele. E do Governo que atrasou o seu
pagamento. Tomara Deus que o Governo de Aécio Neves e de Clésio
Andrade, um grande empresário, faça um trabalho maravilhoso no
Estado.

Luiz Inácio Lula da Silva, acredito, fará um belo Governo no País.
Tomara Deus que esteja correto, para que possamos olhar para
nossas crianças e ter a certeza de que terão um futuro brilhante. O
nosso País é abençoado por Deus. Não há maremoto, tufão,
vendaval. Tem, sim... Com certeza tem, Geraldo.

Em momento algum, depois dos encontros que tivemos tanto com
Clésio Andrade como com Aécio Neves, reivindicamos, nada além de
que ele faça de Minas um Estado de respeito. Esperamos que Minas
deixe de ser vice para a Presidência da República e que, daqui a
quatro anos, tenha um candidato a Presidente.

Não queremos passar mais quatro anos assistindo a briguinhas.
Parece a história da Dama de Vermelho, em que ora se joga uma
esponja, ora se joga uma rosa. Essa briguinha atrasou Minas não sei
quantos anos. Toma-se posse e declara-se a moratória. Critica-se o
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tempo todo o Presidente da República, que tem os seus erros.
Ninguém é perfeito. De repente, três anos e meio depois, vemos pelos
jornais, revistas e pela televisão um abraço "caliente" do Sr.
Governador com o Sr. Presidente da República, no Rio de Janeiro.

Ora, deve haver coerência. A mesa foi feita para se colocarem
cadeiras em volta dela e negociar. Ali se chega a um denominador
comum. Por que brigar e ficar nesses ( ... ) que só levaram Minas a um
rombo de R$40.000.000.000.00? Lamento que isso tenha acontecido.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Estou ouvindo

atentamente o pronunciamento de V. Exa. Ao ouvir um discurso dessa
natureza, fico imaginando que as palavras de V. Exa. estão cunhadas
numa experiência popular. V. Exa. é de uma cidade que
coincidentemente tem o Governador do Estado, que mora e trabalhou
imensamente por Juiz de Fora. O pronunciamento de V. Exa. espelha
claramente o que o povo mineiro está sentindo.

Quando V. Exa. fala que Minas e o Brasil precisam de uma nova
política, acho que deve ser uma nova política que não seja
complicada. Deve ser desburocratizada, descomplicada. Na verdade,
precisamos atender às necessidades da população. São pequenos
projetos e atenções que não estamos vendo no País.

Há pouco, estava conversando com um cidadão, que me falou do
absurdo do aumento do preço dos combustíveis em menos de 10
dias. Isso não é possível. Quando se anunciava um novo aumento,
todo mundo pensava que era o aumento da outra semana. No
entanto, era outro aumento. A PETROBRAS já anunciou um novo
aumento até o final do ano, para reajuste de caixa.

Fico sem entender. O dólar está caindo, ou pelo menos está
estabilizado. O preço do barril de petróleo nos países produtores está
em torno de US$21,00, já tendo chegado a US$32,00. Enquanto lá o
preço está caindo, no Brasil, depois das eleições, começaram os
aumentos disparados.

Seu pronunciamento fala a língua do povo, o que o povo está
dizendo e sentindo. E um pronunciamento completo e tranqüilo.
Temos de torcer para termos um Governo, a partir do ano que vem,
descomplicado, que fale e represente, efetivamente, a população
mineira e brasileira. Por isso, estamos esperando. Levo a maior fé no
Lula. Ele começa com o pé direito. Seu Governo começa simples. Foi
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eleito e anda nos mesmos locais, abraçando o povo. Espero que
tenha condições de fazer um Governo popular, não populista, voltado
para a população mais carente e mais necessitada. Parabéns,
Deputado Alberto Bejani.

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Parabenizo V. Exa. por palavras tão inteligentes. Isso é o
que o povo quer ouvir. Acabou a era de ficar falando em "stand-by",
buscando palavras difíceis para que o povão não entenda. Tanto
acabou que o Lula massacrou. "Lula paz e amor" chegou à
Presidência da República. Queremos que essa paz e esse amor
continuem durante quatro anos. E se for um bom Presidente, peço a
Deus que seja por mais quatro, num total de oito anos, tirando este
Brasil das mãos daqueles que, na verdade, querem somente usufruir
o lado bom do Brasil. Temos de olhar as pessoas necessitadas, a
carência e a miséria existentes. O Brasil é dividido em algumas
etiópias. Temos, em Minas Gerais, regiões consideradas etiápias,
onde pessoas comem até cachorro para não morrer de fome. Deus vai
iluminar o Sr. Luiz Inácio da Silva, como Presidente da República,
assim como também um jovem que, com Clésio Andrade,
empreendedor Presidente da Confederação Nacional dos
Transportes, tem pensamentos totalmente voltados para o
desenvolvimento e para o equilíbrio do nosso Estado, tendo mostrado
isso na Presidência da Câmara Federal em Brasília. Não tenho
dúvidas de que esse tripé, formado de homens inteligentes, irá fazer
com que o Brasil caminhe para o progresso. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público das galerias, imprensa, venho a esta tribuna
para falar sobre requerimento do Deputado João Leite, da Comissão
de Direitos Humanos, o qual nos deu a oportunidade de ouvir amanhã
o pai de Cristiana. o Delegado e os Promotores sobre um caso que
aconteceu há dois anos. Muitos perguntam por que isso não foi falado
antes. Não temos o poder de investigar. Quando vem a denúncia,
podemos convocar as pessoas e dar nome aos bois.

Por coincidência, em agosto de 2000, o Secretário da Segurança era
o atual Deputado Federal Mauro Lopes. Na Casa estava instalada a
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CPI do Narcotráfico. Tínhamos todas as provas contra a Delegada
de Governador Valadares, e o Secretário nos ligou pedindo para não
prendermos a Delegada.

Também coincidentemente, foi nessa mesma época que um
Detetive de Dores do lndaiá, chamado Eucimar, prendeu em flagrante
uma traficante local. Esse Detetive, a pedido do Vice-Governador, foi
transferido para Uberaba. O erro dele foi unicamente o de prender
uma traficante. Notamos que o Secretário da Segurança sempre quer
abafar alguma coisa, atitude que nos surpreende.

Quanto à morte dessa modelo, acontecida na mesma época, nunca
se viu um inquérito policial andar tão rápido: em apenas quatro meses
concluiu-se pelo suicídio e deu-se por acabada a questão. Vocês
podem me perguntar por que estamos falando desse assunto agora e
respondemos que somente agora recebemos a denúncia, a partir da
qual podemos agir.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Sr. Deputado,
concordo com V. Exa. quando se refere às coincidências, às quais o
Poder Legislativo deve estar atento, sendo uma delas a de o
Deputado Federal Mauro Lopes estar à frente da Secretaria da
Segurança Pública à época em que aconteceram esses fatos. Houve
coincidência também no caso de Governador Valadares, quando V.
Exa. recebeu um telefonema do então Secretário Mauro Lopes
solicitando-lhe que pensasse melhor com relação às medidas a serem
tomadas contra a Delegada Maria Aparecida da Silva, a mesma
pessoa que, ao final do interrogatório da CPI de Valadares, saiu presa
em flagrante por ter, durante seu depoimento, revelado sua
participação em vários delitos cometidos naquela região. Tamanha foi
a precisão dos trabalhos da CPI, que a Delegada acabou condenada,
em primeira instância, a 12 anos de prisão, tendo sua sentença
reformada, com condenação a 9 anos. O Deputado Mauro Lopes, que
à época era Secretário da Segurança Pública, interferiu na CPI do
Narcotráfico, deixando algo no ar. Da mesma forma, em relação à
morte da modelo, hoje assunto na imprensa, entendemos que a
coincidência novamente surge, sendo que, na época, o fato não
ganhou nenhuma notoriedade: simplesmente as investigações foram
abafadas, e o caso foi encerrado.

Estamos vivendo um grande momento, quando podemos dar nossa
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contribuição como Deputados. Parece-me que o Deputado João
Leite solicitou audiência pública para que sejam prestados
esclarecimentos.

Parabenizo V. Exa. pela coragem e lucidez diante de fatos tão
importantes.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sr. Deputado, dou,
também, um testemunho público do trabalho que V. Exa. tem
desenvolvido nesta Casa, em relação aos difíceis assuntos que
envolvem a segurança pública.

Esse fato levantado por V. Exa., que teve repercussão muito boa na
imprensa e na própria sociedade mineira, demonstra claramente a
vigilância com que V. Exa., o Deputado Sargento Rodrigues e o
Deputado João Leite exercem sobre esse setor.

Fugindo um pouco do assunto, peço ao Presidente que instale, o
mais rápido possível, a Comissão de Segurança da Casa, que seria
um órgão auxiliador.

Em Montes Claros, tivemos, no mês de abril, um crime bárbaro. O
jornalista Rosalvo Bastos e sua namorada, Cristina, foram mortos em
pleno centro, e até hoje nada foi esclarecido. Parece que esse crime
também caiu na gaveta do esquecimento, como vários outros. A
instalação dessa Comissão será de grande importância para a
resolução desses casos. Tenho a certeza de que V. Exa. e o Sargento
Rodrigues estarão integrando essa comissão, porque são pessoas
que se preocupam com a sociedade mineira e fazem sua defesa.
Parabéns pelo teor do seu pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Marcelo
Gonçalves, queria aproveitar a oportunidade em que V. Exa. volta ao
assunto para solicitar ao Presidente que instale essa Comissão na
Assembléia, de preferência já. O Deputado Carlos Pimenta tem razão
quando diz que essa Comissão tem importância muito grande, tendo
sido solicitada pela CPI do Narcotráfico, em seu relatório final. Há
enorme aumento da violência, e o cidadão comum tem sofrido muito
com esse processo. São muitos crimes que nem sequer têm um
processo aberto.

Queria fazer essa ressalva, mas nas preocupações do Deputado
Marcelo Gonçalves está a coincidência da ocorrência desses crimes
exatamente no período em que a Secretaria da Segurança Pública
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estava nas mãos do Secretário Mauro Lopes. Na CRI do
Narcotráfico aparecem denúncias contra o Secretário, e estranhamos
muito a demora do Governador Itamar Franco em exonerá-lo, mesmo
a CRI tendo pedido a sua retirada. E quando o Governador tomou
essa medida, ainda escreveu carta elogiosa ao Secretário Mauro
Lopes. Realmente essa coincidência me deixou com a pulga atrás da
orelha. Esse crime de Montes Claros ficou tão mal esclarecido que o
Ministério Público está reabrindo o processo agora. Não sei se uma
coisa tem alguma relação com a outra, mas é bom investigar, e a
Comissão seria importante para isso. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado
Rogério Correia e quero defender o Presidente. Na semana passada,
o Deputado Sargento Rodrigues insistiu bastante pela constituição
dessa Comissão; entretanto, para tal, é necessária a participação dos
membros do Colégio de Líderes, e não estava presente nem a metade
deles. Conseqüentemente, a Comissão não foi instalada, apesar de o
Presidente estar bastante disposto a formá-la em seu mandato, como
já manifestou várias vezes.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Marcelo
Gonçalves, é bom ressaltar o brilhante trabalho realizado pela CPI do
Narcotráfico, sob sua Presidência; entretanto, é necessário registrar
que os problemas na Secretaria da Segurança Pública infelizmente
não acabaram.

A Delegada, mesmo condenada em segunda instância, continua
recebendo seus proventos integrais da Secretaria da Segurança
Pública. E o trabalho da Corregedoria, que estava em fase final com
vistas a sua expulsão da Polícia Militar, foi paralisado, sendo afastado
o Corregedor que atuava no caso. Parece que a posição da
Assembléia, de sua CRI e de duas instâncias de julgamento não
conta.

Seria interessante também analisarmos o caso dos carros
comprados pelo Deputado Mauro Lopes, quando Secretário da
Segurança Pública, os quais, até hoje, não estão em funcionamento,
porque, segundo informações, cada carro custou R$22.000,00, ao
passo que o valor de mercado, é R$12.000,00. Há uma representação
no Ministério Público, segundo a qual houve corrupção e desvio de
recursos públicos por parte do ex-Secretário da Segurança Pública.
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O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do

Deputado Durval Angelo. Quero ainda mencionar a época em que
existia aquela ânsia de se construírem novas penitenciárias em Minas
Gerais - se não me engano, eram quatro -, no valor de,
aproximadamente, A$4.000.000,00 cada, sem licitação e sem
concorrência. O processo não foi muito transparente e ocorreu na
administração desse Secretário.
Além disso, ocorreu algo muito grave: tínhamos mais de 17

mandados de busca e apreensão dos traficantes que estavam no
DEOESP, na sexta-feira. O Juiz expediu o mandado e, no sábado,
tínhamos 17 companhias da Polícia Militar para cumpri-lo, mas,
simplesmente, às 2 horas da manhã, apesar de o procedimento ser
apenas do conhecimento da Comissão, a notícia vazou, e todos os
traficantes, que estavam soltos, foram pegos e levados para o
DEOESP.

Existe uma série de irregularidades, e, como bem lembrou o
Deputado Rogério Correia, houve aquela demora do Governador
Itamar Franco em exonerar o ex-Secretário da Segurança. Agora,
ficamos preocupados com as informações que vêm à tona sobre a
morte da Cristiana e o inquérito feito em apenas quatro meses. Será
que há mais alguém de costas largas envolvido na história? Sabemos
que há, mas não podemos citar os nomes sem as provas. Amanhã, na
Comissão de Direitos Humanos, o caso evoluirá bastante, e os nomes
poderão ser citados, com muita transparência.

Algo nessa história deixou-me muito preocupado: por um motivo
muito menor, o Governador exonerou, na época, o Secretário da
Saúde. Agora, com todos esses motivos, não quis exonerar o Mauro
Lopes.

Quero deixar registradas minhas palavras e essas coincidências: o
inquérito foi super-rápido e foi logo considerada a hipótese de suicídio;
o apartamento dela foi limpado antes de a perícia chegar; Cristiana
não tinha nenhum sinal de envenenamento, etc. Enfim, foi feito um
inquérito relâmpago, apenas para abafar, pois ninguém tira de minha
cabeça que houve um crime. Obrigado.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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imprensa e povo de Minas Gerais, tratarei de dois assuntos nesta
tarde. O primeiro refere-se à audiência marcada pelo Governador
Itamar Franco com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, para a
próxima quinta-feira, quando Minas Gerais, por meio do Governo do
Estado e respaldada pelo futuro Governador Aécio Neves, reivindicará
a liberação de recursos por parte da União, no valor de
R$1.200.000.000,00, referentes a obras que o Estado executou nas
rodovias federais. Na verdade, esse valor atinge os
R$2.300.000.000,00, mas a União reconheceu a dívida no valor de
R$1.200.000.000,00.
A princípio, podemos imaginar que se trata de assunto

extremamente debatido pela imprensa. Todos os dias, nos últimos
dois meses, a grande imprensa mineira registra essa batalha que o
Governo de Minas está travando para receber o que lhe é devido.

E importante lembrar que esses recursos serão utilizados
observando-se dois aspectos fundamentais para o Estado. Parte deles
será usada no pagamento do 130 salário do funcionalismo. O
Governador Itamar Franco foi taxativo ao afirmar que, se não receber
esses recursos, o funcionalismo ficará sem o 13 0 salário, que lhe é
devido por lei. Há muitos meses, essa classe conta com a liberação
desses recursos, que serão utilizados nos gastos do final de ano. Fico
imaginando a agonia, o sofrimento e o "stress" por que passam mais
de 350.000 famílias, e em como podemos interferir para a liberação
desses recursos.

Isso foi prometido antes do 1° turno, ou seja, há dois meses. O
Governador Itamar Franco desvestiu-se de qualquer vaidade e de
qualquer questão pessoal para ir a Brasília encontrar-se com o
Presidente, a fim de buscar esses recursos. Observando a luta
travada nesses três anos e meio entre Minas Gerais e o Governo
Federal, jamais imaginaríamos que o Governador Itamar Franco
pudesse tomar atitude dessa natureza. Demonstrou, acima de tudo,
ser um homem despojado, sem vaidade e sem egoísmo, que passou
por cima de humilhações e que superou os momentos cruciais de
embate, dispondo-se a ir a Brasília receber o que é devido ao nosso
Estado.

Neste momento, temos apenas duas palavras a dizer: uma de
cumprimento ao Governo de Minas por esse gesto de humildade, de
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responsabilidade. Itamar Franco, embora esteja no final do
mandato, fez de tudo para honrar os seus compromissos. No apagar
das luzes da sua administração, dispôs-se a ir a Brasília cobrar o que
é devido.

O outro aspecto a ser considerado é a independência do
Governador eleito, Aécio Neves, que, diga-se de passagem, tem dado
demonstração de seriedade, de capacidade, e, acima de tudo, de
amadurecimento, de preparo para governar o nosso Estado.

Esperamos que a classe política, principalmente os Deputados
Federais, os Senadores e o Vice-Presidente eleito também
intervenham junto ao Governo Federal para liberação desses
recursos, fundamentais para o pagamento do 13 0 salário dos
funcionários públicos. Embora não tenha sido respeitado durante
tantos e tantos anos, o 13° salário é um direito do trabalhador do
nosso Estado, que conta com ele neste final de ano.

Outro assunto que gostaria de destacar é uma reportagem publicada
no jornal "Estado de Minas", de 18/11, ontem, feita pelo jornalista Luiz
Ribeiro, de Montes Claros. De maneira muito feliz, bastante objetiva,
mostrou que o Norte do Estado e o vale do Jequitinhonha são regiões
castigadas pela seca tanto quanto o Nordeste do Brasil. Entretanto,
recebem menos recursos do Governo do que alguns Estados. Não
podemos entender como o Norte de Minas e o Jequitinhonha, que
fazem parte da ADENE, antiga SUDENE, que têm área territorial
superior a muitos Estados nordestinos, recebam menos recursos. O
jornalista esclarece que essas duas regiões são maiores, em
quilômetros quadrados, do que os Estados de Sergipe, Alagoas e
Paraíba. Nessas duas regiões de Minas moram 2.600.000 pessoas,
população maior do que a de Sergipe, que é de 1.700.000 habitantes;
os Estados de Alagoas e do Rio Grande do Norte, têm, cada um,
2.800.000 habitantes.

Essas duas regiões de Minas, que, constitucionalmente, deveriam
receber recursos do Governo Federal proporcionais à importância que
têm na Confederação, às suas áreas e à sua importância
socioeconômica no contexto de Minas Gerais, em 2002 deverão
receber	R$30.000.000,00,	enquanto	Sergipe	recebeu
R$265.000.000,00;	Paraíba,	R$41 9.000.000,00;	Alagoas,
R$322.000.000,00; Rio Grande do Norte, R$366.000.000.00. Esses
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recursos são garantidos pela Constituição, pelas dificuldades que
essas regiões enfrentam devido ao clima semi-árido e à seca.

Luiz Ribeiro, de maneira muito peculiar, chama a atenção para a
falta de representatividade de Minas Gerais. Nos últimos oito anos
nenhum Governo de Minas esteve presente nas reuniões do Conselho
Deliberativo da ADENE. Nesta última Legislatura, tive oportunidade de
acompanhar quatro reuniões do Conselho, em Pernambuco.
Infelizmente, a cadeira de Minas ficou vazia. Devido à falta da palavra
firme do nosso Governador, de um representante que brigasse pelas
nossas regiões, tivemos esse aporte irrisório de recursos, em relação
aos outros Estados.

Neste momento, ousando completar a reportagem do jornal "Estado
de Minas", do jornalista Luiz Ribeiro, é imperativo que o futuro
Governador Aécio Neves faça-se presente, sente-se ao lado dos
outros Governadores e desfralde a bandeira das regiões do Norte de
Minas e do vale do Jequitinhonha. Isso aconteceu somente durante os
Governos Francelino Pereira e Rondon Pacheco, quando Minas teve o
lugar que merecia, sendo reconhecida junto à SUDENE, hoje ADENE.

Neste momento, pedimos ao Governador eleito, Aécio Neves, que
uma vez por ano esteja presente nessas reuniões. Somente assim
conseguiremos os recursos necessários para incrementar os parques
industriais de Montes Claros, Várzea da Palma, Pirapora, Capitão
Enéas, Bocaiúva, enfim, de todas as cidades do Norte de Minas e do
Vale do Jequitinhonha, que poderão receber recursos da ADENE, a
fim de implantar grandes, médios e pequenos projetos.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputado Carlos
Pimenta, parabenizo-o pelo seu pronunciamento. Esperamos muito do
futuro Governador Aécio Neves, uma vez que já demonstrou interesse
pela nossa região. Ao ocupar o Governo Federal, por pouco tempo,
incluiu os vales do Mucuri e do Jequitinhonha na ADENE. E muito
importante que o Governo esteja presente. Não entendemos por que
Minas sempre esteve ausente dessas reuniões, que decidem sobre os
recursos para os Estados e regiões pertencentes à ADENE. Temos a
expectativa dessa presença quanto ao próximo Governo, porque,
como já disse, demonstrou esse interesse.

Parabenizo V. Exa. pelos comentários elogiosos à postura, no que
diz respeito ao acerto de Minas com o Governo Federal, do
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Governador Itamar Franco, que se propõe, superando todas as
dificuldades, a procurar o Governo Federal, a fim de buscar os
recursos que pertencem ao nosso Estado. Parabéns, Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a contribuição do Deputado
Doutor Viana ao nosso pronunciamento. E importante, Deputado
Doutor Viana, Deputado João Batista de Oliveira - uma das pessoas
mais lúcidas na defesa de programas regionais para o nosso Estado -,
que enxerguemos Minas de forma plural. Não é possível, por exemplo,
continuarmos a analisar um orçamento em que não há distribuição
regionalizada nem justiça tributária. E necessário que o Norte de
Minas e o vale do Jequitinhonha tenham políticas voltadas para suas
próprias questões. O Governador do Estado deve entender que o
Governo Federal por meio de programas específicos para os Estados
que possuem clima semi-árido, como o da nossa região, é uma fonte
de recursos importantíssima. Mas é necessário que o Governador
esteja presente nas reuniões.

Ao enviar um representante, seja o Secretário de Planejamento - e
não vai aqui nenhuma crítica -, ou qualquer outra pessoa, ficamos,
efetivamente, em nítida desvantagem, se nos compararmos aos
outros Estados. Para dar um exemplo, o Estado de Sergipe recebeu
R$499M00.000,00, enquanto Minas recebeu R$30.000.000,00, apesar
de possuirmos regiões carentes, sofridas e necessitadas tanto quanto
as nordestinas.

Governador Aécio Neves, ficam aqui o clamor do Estado e o do
Norte de Minas e a certeza de que V. Exa. fará mudar a relação do
Governo de Minas dentro dos programas do Governo Federal,
principalmente aqueles ligados à ADENE, antiga SUDENE. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Não havendo outros

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n°

2.025/2002 recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das
Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira, às quais foi
distribuído, sendo considerado rejeitado nos termos do art. 191 do
Regimento Interno. A Presidência informa ainda que o prazo para
apresentação de recurso, previsto no art. 104 do Regimento Interno,
inicia-se com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 3.549 a 3.552/2002, da Comissão de Direitos
Humanos, e 3.553/2002, 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 Administração Pública -
aprovação, na 98 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
3.498/2002, do Deputado Miguel Martini, 3.507/2002, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, 3.508/2002, da Comissão do Trabalho, 3.511 e
3.519/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.526/2002, da
Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando que o Projeto de
Lei n° 2.195/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão do Trabalho perdeu prazo para
emitir o seu parecer, e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Miguel Martini,
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
2.049/2002, e João Batista de Oliveira, solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n°2.189/2002.

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

926/2000, do Deputado Durval Angelo, que dispõe sobre a prestação
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de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva das áreas pública e privada do Estado. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Verificação, Sr. Presidente. Como é
projeto de minha autoria, quero ter certeza da existência de quórum
para a aprovação do parecer.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 10 Deputados. Portanto, não há

quórum para a votação. A Presidência torna a votação sem efeito. A
Presidência, nos termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno,
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada do Deputados para
a recomposição do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados, que,

somados aos 11 Deputados em comissões, perfazem um total de 39
parlamentares. Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai
renovar a votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
926/2000. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados, que, somados

aos 10 em comissões, perfazem um total de 27 Deputados. Portanto
não há quórum para votação, mas o há para a discussão da matéria
constante na pauta. A Presidência torna a votação sem efeito.

Questão de ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - O Deputado Durval Angelo
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não quer deixar a Casa funcionar. Está sabendo perfeitamente que
temos quórum para votação. E regimental o que o Deputado Durval
Angelo pede, mas, se para todo projeto que for votado e aprovado
pedir-se verificação, esta Casa vai continuar sem funcionar. O
Deputado Durval Angelo poderia deixar os trabalhos fluírem nesta
tarde de terça-feira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto
de Lei n° 2.103/2002, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Capinópolis o imóvel que especifica.
O parecer conclui pela antijuridicidade do projeto. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

2 a Fase
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação, a

Presidência vai passar à 2 Fase da Ordem do Dia, 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°

1.41612001, do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 20
da Lei n° 8.655, de 18/9/84, alterado pela Lei n° 12.653, de 23/10197.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Meio Ambiente, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. A
Presidência, nos termos do 2 0 do art. 145 do Regimento Interno,
designa relator o Deputado Gil Pereira e indaga se S. Exa. está em
condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir meu parecer.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 2.326/2002. do Governador do Estado, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.392/2002, dos
Deputados João Batista de Oliveira e Antônio Andrade, que dispõe
sobre a política estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia
produtiva do algodão e dá outras providências. A Comissão de Justiça
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conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política
Agropecuária opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°2.392/2002

EMENDA N°2
O inciso V do art. 60 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60 - ................................................................
V - compromisso de aquisição prioritária do algodão produzido no

Estado, portador de certificado de origem e qualidade emitido por
entidade representativa credenciada pelo Poder Executivo, nos termos
do regulamento desta lei.".

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2002.
João Batista de Oliveira

EMENDA N°3
Dê-se ao inciso II do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - .....................................................
II - destinação de percentual do valor desonerado do ICMS para

incentivar o cultivo, a pesquisa e a comercialização do algodão
produzido no Estado de Minas Gerais, bem como a organização dos
produtores e a promoção da cotonicultura mineira no País ou no
exterior, garantindo-se ao produtor a remuneração de até 9% sobre o
preço de mercado vigente, conforme definido no regulamento desta
lei;".

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: No que concerne à cotonicultura, deve haver uma

conexão entre o setor industrial e o produtor, com o conseqüente
desenvolvimento de toda a cadeia produtiva.

Por meio do projeto de lei ora emendado, a desoneração tributária,
inicialmente prevista na Lei n° 14.366, de 2002, passa a beneficiar
toda a cadeia produtiva, e não apenas o setor industrial têxtil.

Não podemos também deixar de tratar no projeto da remuneração
ao produtor. Vale salientar que outra emenda visando a estabelecer
um teto mínimo para o produtor já tinha sido apresentada por nós e
encampada no parecer da comissão temática. Entretanto, para
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mantermos a dinâmica dos trabalhos, já que, desde o princípio, o
projeto foi discutido com todos os setores da cadeia produtiva do
algodão, discutimos também a emenda apresentada e achamos por
bem modificar alguns pontos básicos do mesmo inciso, desta feita,
com a anuência de todos os setores envolvidos.

Em sendo assim, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado João Batista de Oliveira, que
recebeu o n° 2, e uma do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o
n° 3, e que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Política
Agropecuária para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeta de Lei n° 1.220/2000, do
Deputado Paulo Piau, que dispõe sobre a necessidade de se dotarem
os estabelecimentos instalados às margens das rodovias do Estado
de equipamentos para tratamento de esgotos e separação de
resíduos sólidos, óleos e graxas. A Comissão de Meio Ambiente opina
por sua aprovação 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° 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 o prazo regimental para emitir parecer. Com  a palavra, o
relator, Deputado Rêmolo Aloise. (- Pausa.) Na sua ausência, a
Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno,
designa como novo relator da matéria o Deputado Doutor Viana. Com
a palavra, o relator, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.400/2001

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposição em análise

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
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especifica ao Município de Patrocínio do Muriaé.

No 1° turno, o projeto foi aprovado com a Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe, agora, a este relator analisar a proposição no 2° turno, nos
termos do art. 145, § 20 , e elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Patrocínio do Muriaé, com área de 10.000m 2, e será
destinado à construção de casas populares.

Em cumprimento à exigência contida no art. 18 da Constituição
Estadual e no art. 17, 1, da Lei n° 8.883, de 8/6/94, o crivo autorizativo
dos membros desta Casa é condição necessária para que o Poder
Executivo possa realizar contratos civis com bens imóveis públicos.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesa para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

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

1.400/2001 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.400/2001

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio do
Muriaé o imóvel que especifica.

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

Patrocínio do Muriaé o imóvel constituído por terreno com área de
110.000m' (dez mil metros quadrados), situado nesse município,
registrado sob o n° de ordem 16.433, no livro 3-x, a fls. 134, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de casas populares.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO N° 1 AO VENCIDO NO 1° TURNO DO PROJETO DE
LEI N° 1.400/2001

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Romualdo Mongarde o
imóvel que especifica.

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

patrimônio de Romualdo Mongarde o imóvel constituído de área com
10.000m2 , situado na localidade denominada Palmeiras, no Município
de Patrocínio do Muriaé, registrado sob o n° 16.433, à fl. 134 do livro
3-X, do Cartório de Registro de Imóveis 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, 20 de novembro de 2002.
Cristiano Canêdo
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Cristiano Canêdo, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, será votado
independentemente de parecer.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.910/2001, do
Deputado Márcio Kangussu, que autoriza o Governo do Estado a doar
à Câmara Municipal de Joaíma o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.910/2001

Dê-se ao "caput" do art. 1 0 do vencido em 1° turno a seguinte
redação:

"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Joaíma imóvel constituído por um terreno e respectivo prédio e
situado na Rua Antônio Serafim da Costa, 31, nesse município,
consoante escritura pública de doação lavrada no 2° Ofício Camilo
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Lopes Carmona, livro de notas n° 17, às folhas 26 a 28, e
devidamente registrado sob o n° 426, no Registro Geral de Hipotecas
da Comarca de Araçuaí.".

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2002.
Luiz Fernando Faria
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto
uma emenda do Deputado Luiz Fernando Faria, que recebeu o n° 1 e
que, nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer.

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.974/2002, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado. 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, apresentado pela Comissão de Política Agropecuária.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de ler o

Substitutivo n° 1, da Comissão de Política Agropecuária e da
Comissão de Fiscalização Financeira; para tanto solicito a suspensão
da reunião.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Miguel Martini, vai suspender a reunião por 5
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.974/2002
EMENDA N° 1

Dê-se aos § 23 e 24 do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°- ..................................................................
§ 23 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 7% (sete por
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cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com ferros e aços, classificados nos
códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema
Harmonizado - NBM-SH -, a seguir indicados:

§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 7% (sete por
cento) a carga tributária nas operações promovidas por
estabelecimento industrial, classificadas nos códigos da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM - 5H -, a
seguir indicados:".

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2002.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A redução da carga tributária proposta, de 18% para

7%, não ultrapassa o limite das alíquotas internas e interestaduais
estipulado pelo CONFAZ, mas contribuirá decisivamente para o
fortalecimento e para o aumento da competitividade do setor da
construção civil mineiro. Essa alíquota já é utilizada nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e também no Estado do Espírito
Santo.

EMENDA N°2
Dê-se aos § 23 e 24, do art. 20 , do Projeto de Lei n° 1.974/2002, a

seguinte redação:
"Art. 20 - ..............................................
§ 23 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regimento, a reduzir para até 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas com ferros e aços não
planos, classificados nos códigos da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH, a seguir indicados,
promovidas por estabelecimento industrial, sendo que essa redução
passa a ser de até 8% (oito por cento) para os municípios que
integram a área mineira da ADENE:

§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações classificados nos códigos
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado -

rs



616
NBM-SH, a seguir indicados, promovidas por estabelecimento
industrial, sendo que essa redução passa a ser de até 8% (oito por
cento) para os municípios que integram a área mineira da ADENE:".

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu
Justificação: A redução para até 8% da carga tributária nas

operações internas incidentes sobre produtos resultantes nas
operações com ferro e aço não planos e com materiais para o setor de
artefatos de cimento, para os municípios que integram a área mineira
da ADENE, representa um incentivo para atrair investimentos para a
região.

Este é um mecanismo visível, socialmente justo e capaz de
promover o desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri
e do Norte de Minas, regiões que permanecem acumulando os mais
baixos índices de desenvolvimento humano do País.

EMENDA N° 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

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

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com móveis classificados na posição 9403
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
(NBM-SH), com assentos classificados nas subposições 9401.30,
9401.40, 9401.50, 9401.61, 9401.69, 9401.71, 9401.79, 9401.80,
9401.90 da NBM-SH, com painéis de madeira industrializada,
classificados nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 4411.19.00,
4411.21.00 e 4411.29.00 da NBM-SH, com embalagens classificadas
nos códigos 4415.10.00 e 4415.20.00, com produtos florestais
classificados nos códigos 4402, 4403, 4403.10.00, 4407 e 4412, e
com colchões, estofados, espumas e mercadorias correlatas
classificados nas posições 9404.21.00, 9404.29.00. 9404.90.00,
3909.50.29 e 3291.13.00.".

Sala das Comissões, de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: Justifica a presente emenda a inclusão, como

beneficiários da redução de alíquota do ICMS, outros artefatos que
carecem de tratamento isonômico com as demais categorias da
cadeia produtiva, além dos móveis elencados na posição 9403.

A redução pretendida atende ao disposto no art. 155, inciso VI, da
Constituição Federal, sem necessidade de prévia deliberação dos
Estados e do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CON FAZ.

Por estas razões, e, principalmente, porque Minas Gerais não pode
continuar perdendo suas indústrias e seus investimentos, e, ainda, por
ser essa redução meio eficaz para proporcionar condições de
competitividade à indústria mineira, aguardo de meus pares
aprovação à presente emenda.

EMENDA N°4
Acrescente-se ao art. 2 0 do Projeto de Lei n° 1.974/2002, o seguinte

§ 25:
'Art. 20 - .........................................................
§ 25 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento a reduzir para até 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas com produtos e
subprodutos florestais advindos de florestas plantadas ou mantidas
em regime de produção sustentada e classificados na Nomenclatura
Brasileira de Mercadoria - Sistema Harmonizado - NBM-SH - nos
códigos 4403 - madeira bruta -, 4403.10.00 - madeira tratada -, 4407 -
madeira processada -, 4402 - carvão vegetal para uso doméstico - e
também nas operações com painéis de madeira industrializada,
classificados no código 4410.11.00, e ainda os produtos situados nos
códigos 4412 - madeira compensada e folheada - e 4415 - paletes e
embalagens de madeira -, sendo que essa redução passa a ser de até
8% (oito por cento) para os municípios que integram a área mineira da
ADEN E.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu
Justificação: A proposição autoriza o Poder Executivo a reduzir de

18% para até 12% a aliquota do ICMS incidente nas operações
internas com matérias-primas, produtos e subprodutos florestais
advindos de florestas plantadas ou mantidas em regime de produção
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sustentada, nos termos da lei.

A redução pretendida atende ao disposto no art. 155, inciso VI, da
Constituição Federal, dispensando prévia deliberação dos Estados e
do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ.

As matérias-primas, produtos e subprodutos florestais em Estados
limítrofes, como São Paulo e Bahia, obtiveram redução do ICMS de
18% para 12%. No Espírito Santo, esse índice caiu para 7%, o que
vem desmotivando a indústria e os consumidores mineiros a adquirir
os produtos de Minas.

A redução de até 8% para os municípios que integram a área
mineira da ADEN1E - ex-SUDENE - representa um incentivo para atrair
investimentos para a região, em que se registram um dos mais baixos
índices de desenvolvimento humano do País.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Antônio Carlos Andrada, que
recebeu o n° 1; duas emendas do Deputado Márcio Kangussu, que
receberam os n

o
s 2 e 4; e uma emenda do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que recebeu o n° 3, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as
emendas à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. A
Presidência verifica, de plano, que já existe quórum para a votação da
matéria constante na pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.32612002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Taiobeiras o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.220/2000, do Deputado
Paulo Piau, que dispõe sobre a necessidade de se dotarem os
estabelecimentos instalados às margens das rodovias do Estado de
equipamentos para tratamento de esgotos e separação de resíduos
sólidos, óleos e graxas. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua
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aprovação na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 1.220/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 2 0 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 Doutor Viana emitiu seu parecer pela
aprovação. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.400/2001 na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.910/2001, do Deputado
Márcio Kangussu, que autoriza o Governo do Estado a doar à Câmara
Municipal de Joaíma o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. 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° turno, o Projeto de Lei n°1.910/2001 na
forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Redação.

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

926/2000, de autoria do Deputado Durval Angelo, que dispõe sobre a
prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva das redes pública e privada do Estado. A
Presidência vai renovar a votação do parecer. Em votação, o parecer.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 1.170/2000, do Deputado Pastor George, que dispõe sobre o
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acesso à Bíblia Sagrada aos portadores de deficiência visual, por
intermédio das bibliotecas públicas; 1.276/2000, do Deputado Alencar
da Silveira Júnior, que torna obrigatória a fixação de placas de
sinalização, informando a presença de "pardais" a partir de 200m
retroativos; 1.588/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a
doação do imóvel que menciona ao Município de Gonzaga;
1.853/2001, do Deputado Geraldo Rezende, que autoriza o Poder
Executivo a fazer a doação de imóvel ao Município de Limeira do
Oeste; 1.854/2001, do Deputado Rogério Correia, que institui o Dia
Estadual da Poesia; 1.886/2001, dos Deputados Adelmo Carneiro
Leão e Maria José Haueisen, que institui o Programa de Apoio
Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais;
1.950/2002, do Deputado Eduardo Brandão, que garante ao cidadão o
direito às informações relativas à merenda escolar; 2.169/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter a Maria do Carmo de Albuquerque Soares e outros o imóvel
que especifica; 2.170/2002, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar à Maria Helena Pinto da Silva e outros o
imóvel que especifica; 2.184/2002, do Deputado Miguel Martini, que
institui o Dia Estadual do Propagandista; e 2.213/2002, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a criação das medalhas que menciona
no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências (A sanção.).

3 a Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2° Fase da

Ordem do Dia, a Presidência vai passar à 30 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 pelos Deputados Alencar
da Silveira Júnior - falecimento da Sra. Lucrécia Loureiro Leandro,
ocorrido no dia 14/11/2002, em Belo Horizonte; Mauri Torres -
falecimento de Antônio Eustâquio de Carvalho Júnior, ocorrido no dia
16/11/2002, na cidade de Tapiraí; e Dimas Rodrigues (2) - falecimento
do Sr.Odeton Cavalcante, ocorrido no dia 11/11/2002, na cidade de
Janaúba, e do Sr. Roberto Corrieri Júnior, ocorrido no dia 6111/2002,
na cidade de Barbacena (Ciente. Oficie-se.).
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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 20, às
9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 96° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

Às dez horas e seis minutos do dia onze de setembro de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo,
Bené Guedes e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 2.189/2002 e informa que, em
28/8/2002, foi designado relator, no 1° turno, o Deputado João Paulo.
Passa-se à i° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, na forma do vencido no
1° turno, do Projeto de Lei n° 1.621/2001 (relator: Doutor Viana, em
virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de
Lei n°2.189/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado João Paulo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2002.
Bené Guedes, Presidente - Doutor Viana - Edson Rezende.

ATA DA 104° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro de
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dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Gil Pereira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bilac
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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, o
parecer pela aprovação, em 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno,
do Projeto de Lei n° 1.425/2001 (relator: Deputado Gil Pereira); e, em
turno único, o parecer pela aprovação, na forma proposta, do Projeto
de Lei n° 2.184/2002 (relator: Deputado Dinis Pinheiro, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, foram aprovados dois requerimentos
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita sejam priorizadas a
pavimentação da estrada que liga Jacutinga à divisa com o Estado de
São Paulo (Município de Espírito Santo do Pinhal) e da estrada que
liga Bueno Brandão à divisa com o Estado de São Paulo (Município de
Socorro). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Bilac Pinto - Irani Barbosa.

ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas do dia cinco de novembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Maria
José Haueisen, Fábio Avelar e Miguel Martini, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.425/2001, no 2° turno, para o qual designou como relator o
Deputado Fábio Avelar. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, ca um por sua vez, no 20 turno, o parecer do
Projeto de Lei n° 2.029/2002 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Miguel Martini); o parecer do Projeto de Lei n° 5/99, que
conclui pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas
n os 1 a 3, que apresenta (relator: Deputado Fábio Avelar). O Projeto
de Lei n°2.131/2002, no 1° turno, é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Miguel Martini em que solicita a realização de reunião para
debater, em audiência pública, na cidade de Tupaciguara, a Lei n°
14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado; do Deputado Rogério Correia
em que solicita a realização de reunião para debater, em audiência
pública, a construção de um túnel sob a serra do Curral, ligando as
cidades de Belo Horizonte e Nova Lima; do Deputado Doutor Viana
em que solicita a realização de reunião conjunta com a Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social para tratar do controle da
poluição e degradação ambientais, bem como da segurança do
trabalho dos empregados da Refinaria Gabriel Passos e de outras
unidades da PETROBRAS. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar.

ATA DA 35a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois
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mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Edson Rezende e Luiz Menezes, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor
Viana. 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 debater, em audiência pública, o Projeto de Lei
Complementar n° 50/2002 que organiza a Defensoria Pública do
Estado, define a sua competência e dispõe sobre a carreira de
Defensor Público e dá outras providências. Registra-se a presença
dos Srs. Márcio Rezende, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado
da Justiça e de Direitos Humanos; Marcelo Leonardo e Hermes
Guerrero, respectivamente, Presidente e Secretário Geral da OAB-
MG; Moema Guaraciaba Gomes Pereira, Procuradora-Chefe da
Defensoria Pública do Estado; Leopoldo Portela Júnior, Presidente da
Associação dos Defensores Públicos, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que
motivou a reunião, o Presidente tece considerações iniciais e, em
seguida, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta 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, 20 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Paulo Pettersen.
ATA DA 92° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de novembro de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Cristiano Canêdo, Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de Oliveira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir no 2 0 turno, Projeto de Lei
n° 2.089/2002 (Deputado Carlos Pimenta); no 1° turno, Projeto de Lei
n° 2.142/2002 (Deputado Adelmo Carneiro Leão) e, em turno único,
Projeto de Lei n° 2.298/2002 (Deputado José Braga). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado
Carlos Pimenta solicita o encaminhamento de votação e apresenta
requerimento em que solicita adiamento de votação dos
Requerimentos n

o
s 3.520 e 3.521/2002, nos termos do art. 267 do

Regimento Interno, o qual é deferido pela Presidência. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jorge

Eduardo de Oliveira.
ATA DA 84a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
As nove horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
Olívia, Gil Pereira e Ambrósio Pinto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: cópia da Representação
de n° 59, encaminhada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, que
trata da negociação da dívida da Empresa Paraibuna de Papéis S.A.
com o BDMG. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno,
do Projeto de Lei n° 2.171/2002 (relator: Deputado Gil Pereira, em
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virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Maria Olívia, Presidente -Pastor George - Ambrósio Pinto.

ATA DA 92 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Ivair Nogueira, Kemil Kumaira (substituindo este ao Deputado Antônio
Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), Dilzon Meio e
Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Rêmolo Aioise, por
indicação da liderança do PFL), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados João Batista de Oliveira e
Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transporte,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 31/10/2002, e Murilo
Badaró, Presidente do BDMG; João Carlos Correa Salas,
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do
Ministério da Integração Nacional e Mônica Messenberg Guimarães,
Secretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 7/11/2002. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 2.343
e 2.344/2002 no 1° turno (Deputado lvair Nogueira); Projetos de Lei
nos 2.345 e 2353/2002, no 1° turno (Deputado Dilzon Meio); Projetos
de Lei nos 2.394,2.395/2002 e 5/99 no 1° turno (Deputado Antônio
Carlos Andrada) e Projetos de Lei n os 1.962 e 2.055/2002 no 2° turno
(Deputado Luiz Fernando Faria). Neste instante registra-se a presença
do Deputado Rêmolo Aloise. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei nos 1.62212001 na forma
do vencido no 1° turno (relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude de
redistribuição); 1.904/2001 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Rêmolo Aloise); 1.982/2002 na forma apresentada (relator:
Deputado Dilzon Meio, em virtude de redistribuição); 1.983/2002 na
forma apresentada (relator: Deputado Ivair Nogueira); 2.026/2002 na
forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Kemil Kumaira, em
virtude de redistribuição); (neste instante registra-se a presença do
Deputado Antônio Carlos Andrada); 2.087/2002 na forma do vencido
no 1 0 turno, com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ivair Nogueira, em
virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.863/2001 na forma original (relator: Deputado Ivair

Nogueira); 2.203/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 2.277/2002
na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Dilzon Meio, em
virtude de redistribuição); 2.343/2002 na forma proposta (relator:
Deputado Ivair Nogueira); 2.344/2002 na forma original (relator:
Deputado lvair Nogueira); 2.345/2002 na forma original (relator:
Deputado Dilzon Meio); 2.353/2002 na forma apresentada (relator:
Deputado Dilzon Meio); 2.392/2002 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Dilzon Meio, em virtude de redistribuição); 2.394/2002 na
forma apresentada (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada);
2.395/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); e
pela rejeição do Projeto de Lei n° 2.02512002 (relator: Deputado
Rêmolo Aloise). O Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n°
2.172/2002 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Rêmolo Aloise. Passa-se à 3 Fase
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita
informações à COPASA-MO, sobre obras realizadas para a instalação
de poços artesianos com bombeamento de água com o uso de
energia solar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise -

Dilzon Meio - Ivair Nogueira - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE
Às dez horas e oito minutos do dia treze de novembro de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené
Guedes, Doutor Viana e Edson Rezende (substituindo este à
Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bené Guedes, 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 tratar de assuntos de
interesse desta Comissão e comunica o recebimento da
correspondência do Sr. Wilson Davi Soares, encaminhando cópia de
carta dirigida à ANATEL e enviada à imprensa, manifestando-se
contrário à modificação recentemente introduzida pela TELEMAR, que
bloqueia os terminais de telefones públicos para qualquer outra
ligação que não seja local, uma vez que isso constitui um desrespeito
aos usuários que necessitam de fazer chamadas interurbanas. O
Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei n os 2.158 e
2.159/2002, no 2° turno, para as quais designou relator o Deputado
Doutor Viana. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, em que solicita sejam convidados representantes do Sindicato
do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas
Gerais - MINASPETRO -; do Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais - SINDIREPA -; e
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMO -;
para reunião desta Comissão, com a finalidade de debater sobre a
crise das empresas de gás natural veicular. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Maria José, Presidente - Doutor Viana - João Paulo.
ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Aílton Vilela e Maria Olívia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de Lei n

o
s 926,

1.170, 1.276/2000; 1.588, 1.853, 1.854/2001 e à Deputada Maria
Olivia os Projetos de Lei n°5 1.886/2001; 1.950, 2.169, 2.170, 2.184 e
2.213/2002. 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 de Redação Final dos Projetos de Lei n os 926, 1.170,
1.276/2000; 1.588, 1.853, 1.854/2001 (relator: Deputado Aílton Vilela)
e 1.886/2001; 1.950, 2.169, 2.170, 2.184 e 2.21312002 (relatora:
Deputada Maria Olivia). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária a ser
realizada no dia 19 de novembro, às 14h30min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Maria Olivia.

ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio e
Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. Está presente,
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também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano
Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da
pauta e o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 2.280/2002

e 1.00112000 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira);
2.437/2002 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); e 436/1999 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); Projeto de Lei Complementar n°
53/2002, em 20 turno, (relator: Deputado Eduardo Brandão). Passa-se
à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°5
3.498, 3.507, 3.508, 3.511, 3.519 e 3.526/2002. 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 do Deputado Dinis Pinheiro,
solicitando seja convidado o Secretário de Estado da Segurança
Pública, Sr. Márcio Barroso, para prestar esclarecimentos sobre a
não-distribuição para as delegacias da Capital e do interior de cerca
de 200 viaturas novas adquiridas por aquela Secretaria; e do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja realizada reunião
com os convidados que menciona para discutir a utilização dos
aeroportos de Confins e da Pampulha. O Deputado Eduardo Brandão
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Hely Tarqüínio e
apresenta requerimento solicitando prazo regimental para emitir seu
parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n° 53/2002, o qual é
deferido pela Presidência. O Deputado Hely Tarqüínio retorna a
direção dos trabalhos ao Deputado Eduardo Brandão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Rogério Correia.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.472/2002

Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis
delegadas dispondo sobre a estrutura da administração direta e
indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de

atribuição para proceder à racionalização da estrutura administrativa
do Poder Executivo, sem abertura de créditos especiais e com
poderes limitados a:

- criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações;

II - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso 1 deste
artigo, alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a natureza
de seu recrutamento e fixar-lhes os vencimentos, observados os
parâmetros da atual sistemática;

III - proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo e ao remanejamento de dotações orçamentárias em
decorrência da aplicação dos incisos 1 e II deste artigo;

IV - alterar as vinculações das entidades da administração indireta.
Art. 20 - A delegação de atribuição constante nesta resolução

estende-se até a data de 31 de janeiro de 2003.
Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Comissão de Constituição e Justiça
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.	-
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.465/2001
Dispõe sobre as Contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 1998.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÀ



632
Art. 1° - Ficam rejeitadas as Contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 1998, por afronta aos
dispositivos constitucionais e legais, a seguir arrolados:

- descumprimento do art. 160 da Constituição Federal e do § 3 0 do
art. 150 da Constituição Estadual, por retenção dos seguintes
recursos atribuídos aos municípios:

a) R$43.570.974,00 (quarenta e três milhões, quinhentos e setenta
mil e novecentos e setenta e quatro reais) cota-parte do FUNDEF -
Municípios, nos meses de outubro, novembro e dezembro.

b) R$5.869.250,00 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil
e duzentos e cinqüenta reais) de cota-parte pertencente aos
municípios, referente ao recebimento dos certificados do Tesouro
Nacional decorrentes do Termo de Transação assinado com a
RFFSA.

c) R$1.035.750,00 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e
cinqüenta reais) da cota-parte FUNDEF-Municípios, referentes ao
recebimento dos certificados do Tesouro Nacional decorrentes do
termo de transação assinado com a RFFSA.

II - descumprimento do art. 3 0 da Lei n° 9.424, de 1996, que
determina o repasse automático dos recursos do FUNDEF para conta
única e especifica vinculada ao Fundo instituído para esse fim:

a) manutenção dos recursos do FUNDEF no Caixa único do
Tesouro do Estado;

b) desvio de recursos do FUNDEF - Estado para fins diversos da
vinculação legal.

III - descumprimento do inciso Xl do art. 10 da Lei n°8.429, de 1992,
que dispõe sobre a liberação de verba pública sem a estrita
observância das normas legais:

a) transferência de recursos financeiros das contas específicas dos
fundos administrados pelo BDMG para o Caixa único do Tesouro
Estadual;

b) aplicação irregular dos recursos para fins diversos da vinculação
legal;

c) imposição de perdas aos fundos pela não-aplicação financeira
dos recursos, no montante de R$27.000.000,00 (vinte e sete milhões
de reais).

IV) descumprimento do art. 212 da Constituição Estadual, que
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determina a aplicação de 1% (um por cento) da receita
orçamentária corrente ordinária do Estado no amparo e no fomento à
pesquisa, a ser repassado em parcelas mensais duodecimais:

a) repasse de 10,28% apenas do total de recursos para o amparo e
o fomento à pesquisa;

b) repasse irregular dos recursos, não repassados em parcelas
duodecimais, como definido constitucionalmente.

V - descumprimento do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19/9/90 - lei
orgânica do SUS -, que determina que os recursos financeiros do SUS
serão depositados em conta especial, em cada esfera de atuação, e
movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde:

a) alocação no Fundo Estadual de Sáude - FES - apenas de parte
de recursos financeiros a ele destinados.

VI - descumprimento da alínea "b" do inciso II do § 2° do art. 26 da
Lei n° 9.473, de 1997 (LIDO Federal), que determina contrapartida
estadual de recursos financeiros equivalentes a 20% e 40%, limites
mínimo e máximo, dos recursos transferidos pela União:
a) contrapartida estadual apenas de 1142% dos recursos

transferidos pela União.
VII - descumprimento da Lei n° 9.717, de 27/1/98, que dispõe sobre

as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos, nos seguintes
aspectos:

a) contribuição patronal do IPSM supera o dobro da contribuição do
segurado, quando o ordenamento legal fixa que o teto máximo de
contribuição do ente estatal não poderá exceder o dobro da
contribuição do segurado;

b) despesas com inativos e pensionistas correspondentes a 27,87%
da receita corrente líquida, quando o ordenamento legal fixa o teto de
12% da receita corrente liquida;

c) destinação indevida de 40% das contribuições recebidas pelo
IPSEMO para gastos com saúde dos servidores, quando o
ordenamento legal veda a utilização das contribuições patronais e dos
segurados para fins diversos do pagamento de benefícios
previdenciários.

VIII - descumprimento do art. 17, parágrafo único, da Constituição
Estadual, que determina a publicação trimestral do montante das



634
despesas com publicidade pagas ou contratadas no período com
cada agência ou veículo de comunicação.

IX - descumprimento do art. 10 da Lei n° 8.429, de 2/7/92, com a
imposição de lesão ao erário, perda patrimonial e dilapidação dos
bens ou dos haveres de entidades da administração pública com:

a) destinação de recursos públicos no valor de R$1.743.415.618,00
(um bilhão, setecentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e
quinze mil e seiscentos e dezoito reais) para saneamento do Banco do
Estado de Minas Gerais - BEMGE - contra a arrecadação de
R$594.916.208,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões,
novecentos e dezesseis mil e duzentos e oito reais), impondo uma
perda ao erário de R$1.148.499.410,00 (um bilhão, cento e quarenta e
oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e dez
reais);

b) destinação de recursos públicos no valor de R$1.068.000.000,00
(um bilhão e sessenta e oito milhões de reais) para saneamento do
CREDIREAL, contra a arrecadação de R$125.815.028,00 (cento e
vinte e cinco milhões, oitocentos e quinze mil e vinte e oito reais),
impondo uma perda ao erário público de R$942.184.972,00
(novecentos e quarenta e dois milhões, cento e oitenta e quatro mil,
novecentos e setenta e dois reais);

c) desvio de objetivos da autorização legislativa para dispor do
patrimônio público, que almejava redução do endividamento mas teve
como conseqüência aumento da dívida;

d) pagamentos realizados no período de junho a novembro de 1998
em desacordo com o disposto na cláusula quinta do contrato de
financiamento, favorecendo o credor em detrimento do Estado, que
chegará ao final de 30 anos com o valor da dívida próxima ao valor
contratado, acrescido da correção, e ainda com valor residual a ser
refinanciado em 10 anos.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Adelmo Carneiro Leão - Rogério Corrêa - Durval Angelo - Ivo José -

Maria José Haueisen.
Justificação: A aprovação do presente projeto de resolução, que

propõe a rejeição das Contas do Governador do Estado de Minas
Gerais referentes ao exercício de 1998, virá consolidar uma decisão já
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tomada por esta Casa Legislativa ao aprovar o Relatório Final da
CRI dos Fundos, que conclui pela não-aprovação das contas, tendo
em vista os fatos apurados que comprovaram o desvio ilegal de
transferências constitucionais de recursos vinculados aos municípios e
a aplicação de verbas ou rendas públicas em objetivos diversos
daqueles estabelecidos em lei.

Todas as irregularidades aqui apontadas constam no parecer prévio
elaborado pelo Tribunal de Contas por força do art. 76 da Constituição
mineira.

Não se pode esperar outra atitude desta Assembléia, que, caso
contrário, se tornará conivente com as repetidas e comprovadas
afrontas a dispositivos constitucionais e legais, além de se inscrever
no triste rol das instituições brasileiras que, por não exercerem a sua
função fiscalizadora, atuam como incentivadoras da impunidade, que
tantos prejuízos tem trazido ao nosso pais.

O argumento de que outros governantes também erraram, e não
foram punidos, não pode continuar acobertando a prática de tantos e
tão repetidos atos lesivos ao patrimônio público, o que, infelizmente,
se vai tornando comum em nosso País.

EMENDA N°1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.465/2001
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A aprovação das contas prevista no art. 1° será feita com

ressalva pelo não-atendimento, de forma integral e regular, dos
repasses devidos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG -, conforme prescreve o art. 212 e seu
parágrafo único da Constituição Estadual.".

Sala das Comissões, 16 de abril de 2001.
Paulo Piau
Justificação: Mister se faz ressaltar o não-cumprimento, de forma

integral e regular, do repasse dos recursos devidos à FAPEMIG,
conforme prevê o art. 212 e seu parágrafo único da Constituição
Estadual, com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 17, de
1995. De acordo com este dispositivo, em 1998, deveria ser aplicado
no amparo e fomento à pesquisa 1% da receita orçamentária corrente
ordinária do Estado.

Todavia, conforme se depreende do relatório técnico do Tribunal de
Contas do Estado, o repasse não alcançou o limite constitucional, pois
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ficou em 0,98%. Além disso, as transferências não foram feitas em
parcelas duodecimais e no mesmo exercício financeiro. Verifica-se
que 89,72% dos recursos foram repassados no mês de dezembro e,
mesmo assim, não foram disponibilizados pelo Tesouro Estadual, Isso
quer dizer que a FAPEMIG, durante o exercício de 1998, recebeu,
efetivamente, apenas 10,28% do total dos recursos que lhe são
devidos por determinação constitucional.	-

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.466/2001
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo único:
".Art. 1°- ....................................
Parágrafo único - Fica ressalvada a inconformidade das contas com

o disposto no art. 212 da Constituição Estadual, a qual deverá ser
sanada nos exercícios subseqüentes.".

Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Adelmo Carneiro Leão - Rogério Correia - Maria José Haueisen.
Justificação: O parecer do Tribunal de Contas demonstra claramente

o descumprimento ao art. 212 da Constituição Estadual no exercício
de 1999, tendo sido aplicados apenas 36,55% do total de recursos
previstos constitucionalmente. Os repasses foram irregulares de
janeiro a novembro de 1999, descumprindo-se também a
determinação constitucional de repasses mensais equivalentes a 1/12
no mesmo exercício.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A aprovação das contas disposta no art. 1° será aprovada

com ressalva pelo não-atendimento de forma integral e regular dos
repasses devidos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG -' conforme prescreve o art. 212 e seu
parágrafo único, da Constituição mineira.".

Sala das Comissões, 16 de abril de 2001.
Paulo Piau
Justificação: Reforçando o não-cumprimento das disposições

constitucionais, o Tribunal de Contas, por intermédio de seu relator, o
Conselheiro Simão Pedro Toledo, faz, na apreciação das contas do
exercício de 1999, o seguinte alerta:

"4.3 - Amparo e Fomento à Pesquisa
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Relativamente à FAPEMIG, concluímos que, ao não se

repassarem os recursos em conformidade com a legislação vigente, o
Estado vem criando embaraços para a regular produção científica
daquela entidade. E curial que, ao repassar 81,41% dos recursos
devidos à entidade, somente no mês de dezembro de 1999, está-se
revelando a pouca importância dada à pesquisa científica em nosso
Estado.

Nenhuma entidade tem condições de sobreviver sem a execução de
seu orçamento, mormente na situação verificada, na qual se objetivou
tão-somente o cumprimento da determinação legal quanto ao
montante dos recursos repassados. Como este procedimento tem sido
uma lamentável rotina em relação à FAPEMIG, seria o caso de se
proceder a uma reflexão sobre como pretendemos enfrentar o desafio
para obtenção de tecnologia nos diversos campos do conhecimento,
de tal forma que possamos estar presentes na solução dos problemas
do cotidiano, combatendo as doenças parasitárias e
infectocontagiosas, que atingem milhares de cidadãos em nosso
Estado. Lembramos que Minas Gerais, ainda hoje, é alvo das mazelas
da doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, hanseníase,
tuberculose e tantas outras que poderiam e deveriam estar
estancadas, se os repasses financeiros para a entidade fossem
cumpridos e com isso não fossem prejudicadas as pesquisas
científicas sobre as mesmas.

Especificamente sobre os trabalhos no campo da biotecnologia,
lembramos que, não obstante já se conhecerem os métodos de
combate a grande parte das doenças citadas, sabemos pouco sobre
métodos eficazes e baratos de diagnóstico, através do qual se possa
reconhecer, com oportunidade e eficácia, a presença da doença.

Somente a investigação científica pode permitir resultados
satisfatórios, mormente num país pobre como o nosso, em que as
multinacionais do setor não se interessam em investir para atender a
uma população de baixíssimo poder aquisitivo. Assim, compete ao
poder público suprir referida demanda, investindo em saneamento e
pesquisa científica para economizar em tratamento de saúde. O
reflexo do descompromisso com o desenvolvimento científico é a
migração dos nossos cientistas para outros centros de pesquisa, mais
comprometidos com a manutenção do acervo intelectual duramente
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conquistado. O custo social de não se ter alcançado a suficiência
nestas áreas é muito maior que o investimento não efetivado. A
Organização Mundial de Saúde estima que, para cada unidade
monetária investida em combate às doenças, economizam-se quatro
unidades monetárias em tratamento de saúde. A questão é de tão-
somente cumprir o mandamento constitucional, apenas isso.

Observamos que, por ocasião da emissão de Parecer Prévio das
Contas do Governador do exercício de 1998, este Tribunal
recomendou o atendimento de forma integral e regular do disposto no
art. 212 da Constituição mineira, que cuida dos repasses à FAPEMIG.

Em face do exposto, proponho que se alerte o Governo do seu
dever de cumprir o mandamento constitucional, senão pela cogência
da norma legal pelo menos pelo imperativo da consciência cívica de
estancar os males que a ausência do fluxo ordinário de recursos vem
trazendo. Por oportuno, recomendamos o desenvolvimento de uma
política específica para o desenvolvimento científico levado a efeito
pela FAPEMIG. O planejamento estratégico de objetivos a serem
perseguidos, de forma a atender as necessidades vitais de nosso
Estado, deve nortear os projetos a serem aprovados por esse
valoroso centro de pesquisa. Uma preocupação final que deve
merecer especial atenção de nosso Governo é que, conforme apurado
junto à FAPEMIG, no exercício de 1999, à exceção da FUNED, a
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais não encaminhou um
único projeto para financiamento da FAPEMIG, objetivando atender às
demandas específicas daquela Pasta.".

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 436/99
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, a proposição em tela tem

por escopo seja dado o nome de Cabo Toledo à cadeia pública do
Município de Cataguases.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que o reconheceu jurídico, constitucional e
legal com a Emenda n° 1, que apresentou.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cumpre a este
órgão colegiado, agora, apreciá-la quanto ao mérito, nos termos do
art. 102, 1, do Regimento interno.
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Fundamentação

A proposição tem o objetivo precípuo de prestar homenagem ao ex-
servidor policial militar que dedicou a sua vida não só à corporação da
qual fazia parte, mas, principalmente, ao interesse comunitário.

Trata-se do Sr. José de Arimathéa Araújo Toledo, que, embora
tenha iniciado sua carreira como Soldado e chegado ao posto de
Sargento, quando foi comandante do antigo Destacamento Policial de
Cataguases, sempre foi carinhosamente tratado de Cabo Toledo.

Por sua atitude firme e a simpatia que transmitia a seus
conterrâneos, destacou-se como Vereador e Presidente da Câmara
Municipal da cidade.

Por essa biografia, julgamos justo e oportuno que se dê seu nome à
cadeia pública do Município de Cataguases, cuja construção se
encontra na fase final.

Por oportuno, cabe esclarecer que a emenda apresentada tem o
objetivo de dar ao art. 1° redação que se conforme com a boa técnica
legislativa, sem contudo alterar a idéia nele contida originalmente.

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

436/99, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3/99
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n° 3/99

dispõe sobre o serviço de disque-barulho.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art.102, VIII, c/c art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise obriga o Estado a criar um serviço denominado

disque-barulho, que visa a coibir a emissão de ruídos em desacordo
com a legislação e autoriza o poder público estadual a celebrar
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convênios com municípios mineiros para estabelecer uma política
conjunta de controle da poluição sonora.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar o projeto,
entendeu que trata basicamente do exercício do poder de polícia
administrativa em matéria ambiental, o qual é de competência comum
da União, dos Estados e dos municípios. Argumentou que, por ser de
interesse local, a fiscalização da poluição sonora é tradicionalmente
feita pelo município; a criação de um serviço dessa natureza em
âmbito estadual seria, portanto, inadequada e de pouco efeito.
Entretanto, dada a relevância da matéria, foi apresentado o
Substitutivo n° 1, que redireciona a atuação do Estado a fim de dar
apoio e incentivo aos municípios para que estes possam implantar e
gerir serviços de disque-barulho.

A poluição sonora pode ser definida como o conjunto de ruídos que
causem incômodo emitidos por uma ou mais fontes sonoras. Esse tipo
de poluição ambiental vem se agravando, principalmente nas áreas
urbanas, por causa do excesso de ruídos gerados por veículos,
aeroportos, indústrias, construções, atividades comerciais e de lazer.
Como conseqüência, temos a contínua diminuição da qualidade de
vida nas cidades e o agravamento dos problemas de saúde pública.

Estudos desenvolvidos por especialistas já demonstraram que a
poluição sonora é causadora de vários distúrbios físicos e emocionais
ao ser humano. Acima de determinados níveis, os ruídos podem
causar perda auditiva, dores de cabeça, fadiga, náuseas, úlcera,
hipertensão, problemas cardiovasculares, insônia, irritabilidade,
disfunção sexual, ansiedade e medo. Como efeitos indiretos, há
queda de produtividade e aumento do número de acidentes, de
consultas médicas e internações hospitalares. Tendo em vista que
cerca de 82% da população mineira atual vive em áreas urbanas,
percebe-se a importância de políticas públicas adequadas para reduzir
e manter sob limites aceitáveis esse tipo de poluição.

O controle da poluição sonora encontra-se regulamentado por meio
de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - e
pela Lei n°7.302, de 1978. Essas normas, para preservar a saúde e o
sossego públicos, estabelecem os níveis máximos permitidos de
ruídos e os critérios, métodos e equipamentos para a sua medição.
Cabe aos municípios fiscalizar e coibir a emissão de ruídos em
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desacordo com a lei, para o que necessitam de pessoal treinado,
estrutura e equipamentos adequados. Nesse sentido, o Substitutivo n°
1 é oportuno, pois pretende justamente estabelecer mecanismos de
apoio e incentivo estatais para que os municípios implantem o serviço
de disque-barulho como um instrumento ágil e eficaz de controle de
um dos mais graves problemas ambientais da atualidade - a poluição
sonora em áreas urbanas.

Ao final deste parecer, apresentamos a Emenda n° 1 ao substitutivo,
com o intuito de especificar os órgãos do Sistema Estadual de Meio
Ambiente que terão competência para coordenar a política de apoio e
incentivo aos municípios que queiram implantar o disque-barulho.

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

3/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -, apoiará e incentivará o município que queira
implantar em seu território política de controle da poluição sonora, por
meio da criação do serviço disque-barulho, com o objetivo de coibir
ruídos acima dos limites permitidos por lei e oferecer conforto acústico
à população.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Fábio

Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°5/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle
ambiental.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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manifestou-se pela aprovação da proposição na forma do
mencionado substitutivo e com as Emendas n os 1 a 3, que propôs.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe, aperfeiçoada na forma do Substitutivo n°

1, estabelece que o Estado adotará política de incentivo aos
municípios, para que estes implantem serviços municipais de controle
de empreendimentos ou atividades públicas ou privadas, de natureza
econômica ou não, potencialmente poluidores ou degradadores do
meio ambiente.

Quando um empreendimento apresenta repercussão ambiental
dentro das fronteiras de um município, a competência para
licenciamento é desse município. Ocorre que muitos municípios não
estão aparelhados para tanto, sendo essa competência, então,
exercida pelo Estado.

Assim, entendemos que a proposição possui o mérito de
descentralizar esses serviços, o que, sem sombra de dúvida, facilitará
a fiscalização e controle, com provável redução de custos.

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

5/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 1 a 3, da Comissão de

Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dilzon

Meio - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.271/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da CPI do Preço do Leite, o projeto de lei em tela dispõe
sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de laticínios e dá
outras providências.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi analisada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e lhe apresentou
o Substitutivo n° 1.
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Em seguida, o projeto foi examinado pela Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta Comissão analisar a proposição sob os aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre o tratamento tributário

relacionado ao emprego de soro de queijo na fabricação de laticínios,
propondo a aplicação de multas pelo descumprimento dos percentuais
legalmente permitidos, bem como a majoração da alíquota dos atuais
18% para 30%, incidente nas operações internas com soro de queijo.

O Substitutivo n° 1 apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, suprimiu as multas, uma vez que já existe legislação
adequada que estabelece hipóteses mais amplas de multas
decorrentes da inspeção e fiscalização sanitárias de produtos de
origem animal, podendo ser mencionadas a Lei n° 11. 812, de
23/1/95, e o Decreto n° 38.691, de 28/12/96.

Quanto à majoração da aliquota, por se tratar de aumento da carga
tributária, não há necessidade de se adequar o projeto de lei em tela
ao disposto no art. 14, inciso II, da Lei Complementar Federal n° 101,
de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todavia, é oportuno incluir no texto do projeto cláusula de vigência
condicionada ao exercício financeiro imediatamente subseqüente ao
da publicação da lei, uma vez que a majoração de tributo deve
observar o princípio constitucional da anterioridade, previsto no art.
150 da Constituição Federal. Assim, apresentamos o Substitutivo n°2,
que propõe ainda redação mais adequada para o art. 1 0 do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n° 2.271/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 2
Dispõe sobre a alíquota do ICMS incidente nas operações internas

com produto que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
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1975, passa a vigorar acrescido do subitem g.3, com a seguinte
redação:

"Art. 12 -	 ........................

g) ............................................................
g.3) - nas operações internas de produto lácteo fluido com adição de

soro de leite destinado ao comércio".
Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias contados da data de sua publicação, observado o
disposto no art. 3 0 .

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia útil do exercício financeiro
imediatamente subseqüente ao da data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - lvair

Nogueira - Antônio Carlos Andrada - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.307/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Estado, por meio do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MG -, a encampar os trechos das
estradas municipais que ligam Jaíba a Gado Bravo e a Espinosa e
Jaiba a Monte Azul.

Publicado em 9/8/2002, o projeto de lei em tela foi preliminarmente
distribuído a esta Comissão para ser submetido a exame de
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 exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o

controle e a manutenção dos trechos das estradas municipais que
ligam as cidades de Jaíba a Gado Bravo e a Espinosa e Jaíba a
Monte Azul.

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei n°11.403, de 1994.
Essa lei, em seu art. 30 , III, VIII e X, ao tratar das formas de
cooperação com os municípios, assim dispõe:
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"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-

MG:
III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Constata-se, pois, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar
com o município, seja executando diretamente o serviço, seja
prestando apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a
celebração de convênio.

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5.

O projeto em exame visa justamente a autorizar o DER-MG a
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas
competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal.

Desse modo, o projeto em análise não inova a ordem jurídica,
sendo, por isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua
obra clássica "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito
Constitucional" (ed. "Revista dos Tribunais", 1964, p. 18), invocando
as lições de Seabra Fagundes, "o caráter de norma geral, abstrata e
obrigatória ( ... ) e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que
decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar
a lei entre os demais atos do Estado".

Se o projeto não inova a ordem jurídica, não merece prosperar nesta
Casa. Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a
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autorização legal para a ação almejada pelo autor, a via jurídica
adequada é a apresentação não de um projeto de lei, mas de um
requerimento para solicitar providência a órgão da administração
pública, o qual será apreciado conclusivamente por uma das
comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, III, "a",
do Regimento Interno. Esse é o entendimento reiterado da Comissão
a respeito desta matéria.

Este relator, em consideração ao nobre Deputado Carlos Pimenta,
está apresentando a esta Comissão, nesta oportunidade, o aludido
requerimento, o qual, se aprovado, alcançará o escopo do projeto de
lei em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
2.307/2002.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião

Costa - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.391/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto em
epígrafe dispõe sobre certidões emitidas por repartições públicas do
Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 19/9/2002, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela determina que a certidão emitida por repartição

pública do Estado incluirá, além do nome completo da pessoa física a
que se referir, sem abreviaturas, seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF-MF - e sua
filiação.

A proposição estabelece, ainda, que o não-cumprimento das
disposições nela contidas implica a responsabilização do agente
público incumbido de fazê-lo e, mais, que os órgãos e as entidades da
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administração pública estadual manterão afixados em suas
dependências, em local de fácil visibilidade, cartazes com o inteiro
teor da lei.

A Carta Magna em seu art. 50, XXXIII, estabelece que "todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". As
certidões emitidas pelos órgãos e entidades da administração pública
estadual constituem documento formal que vai configurar, em última
análise, informações ou declarações que permitirão ao cidadão o
esclarecimento de situação ou a defesa de direito próprio.

Além disso, o projeto cuida de tema que se insere entre aqueles
relacionados no art. 24 da Constituição Federal, que atribui à União,
aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar
concorrente mente sobre procedimentos em matéria processual.

Nesse particular, em 7/4/2000, foi editada a Lei n° 13.514, que
dispõe sobre o fornecimento de informações para a defesa de direitos
e o esclarecimento de situações, elaborada sob a égide da norma
geral da União, qual seja, a Lei Federal n° 9.051, de 18/5/95, que
dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e
esclarecimentos de situações.

A lei estadual referida já trata de matéria parcialmente abordada no
projeto de lei em epígrafe, que, entretanto, traz como novidade jurídica
a ordem expressa de inclusão do nome completo do interessado, sem
abreviações, além do número de seu CPF e dos nomes de seus pais,
no documento emitido pela repartição pública.

Diante da existência da lei estadual destacada, que dispõe sobre
matéria correlata, e a bem do princípio da consolidação das leis,
recomenda a técnica legislativa a inserção do direito novo
estabelecido pelo projeto em estudo no texto da referida lei. Nesse
passo, apresentamos o Substitutivo n° 1, que propõe nova redação
para o "caput" e para o § 1° do art. l' da Lei n° 13.514, de 7/4/2000.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.391/2002 na
forma do Substitutivo n° 1 a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Dá nova redação ao "caput" e ao § 1 0 do art. 1 0 da Lei n° 13.514, de
7 de abril de 2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O "caput" e o § l° do art. 1° da Lei n° 13.514, de 7 de abril

de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O poder público fornecerá a qualquer pessoa certidão ou

informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou
geral, para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações, no
prazo de até quinze dias contados da data do registro do pedido no
órgão expedidor.

§ 1° - A certidão ou informação a que se refere o "caput" deste artigo
poderá consistir em cópia de qualquer documento ou registro sob a
guarda do poder público e incluirá o nome completo da pessoa física a
que se referir, sem abreviaturas, seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF-MF - e sua
filiação.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sebastião

Costa - Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.437/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
concede aos servidores administrativos da Secretaria de Estado da
Saúde o Adicional da Gestão SUS e dá outras providências.

A matéria foi preliminarmente analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Comissão para
receber parecer de mérito, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Lei n° 14.176, de 2002, concedeu a gratificação-saúde para

servidores do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
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Saúde, no valor correspondente a 30% da remuneração mínima
prevista no Anexo 1, itens 2 e 3, da Lei Delegada n° 41, de 2000. Tal
gratificação contemplou apenas as classes de cargos relacionadas
com a atividade-fim da Secretaria, deixando de lado os servidores de
apoio administrativo. Com o objetivo de corrigir essa distorção, a
proposição em análise outorga a esses servidores administrativos,
ocupantes de cargos efetivos e detentores de função pública, o
Adicional da Gestão SUS, no mesmo valor da gratificação concedida
pela Lei n° 14.176, de 2002, observada a correspondência entre as
exigências de escolaridade e jornada de trabalho para o cargo
ocupado ou função exercida pelo servidor e os padrões estabelecidos
na lei delegada acima citada. De acordo com o anexo que acompanha
a proposição, o adicional variará de R$120,00, para os cargos de
Motorista Oficial de Serviços Gerais e de Ajudante de Serviços Gerais,
a R$225,00, para o cargo de Analista da Administração e para cargos
de outras carreiras.

Segundo o projeto, o adicional não comporá a base de cálculo da
parcela remuneratória complementar, de que trata a Lei Delegada n°
41, de 2000, do vale-alimentação ou do vale-transporte, e sobre o
adicional não incidirá outro adicional, gratificação nem vantagem
devidos ao servidor.

O adicional constitui uma vantagem pecuniária que integra a
remuneração do servidor. Na hipótese em análise, visa a gratificar o
servidor que trabalha diretamente com a gestão do Sistema único de
Saúde - SUS. O SUS é definido como um sistema único, seguindo os
mesmos princípios em todo o território nacional, sob a
responsabilidade, em cada esfera, dos Governos Federal, Estadual e
Municipal. A Lei Federal n° 8.080, de 1990, no seu 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. A Secretaria de Estado da Saúde é, em
Minas Gerais, o órgão gestor do SUS. Assim, consideramos a
proposta meritória, pois constitui uma forma de incentivar e estimular o
servidor que atua no Sistema único de Saúde e que lida diretamente
com a saúde pública.

Conclusão

rÀ



650
Diante do exposta, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.437/2002
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Cristiano

Canêdo - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.445/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Antônio Andrade, altera a Lei n°
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado e
dá outras providências.

Publicado em 7/11/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Ao dar nova redação ao dispositivo constante no art. 12, 1, da Lei n°

6.763, de 26/12/75, a proposta em apreço objetiva operacionalizar o
tratamento tributário dispensado aos medicamentos, uniformizando o
benefício fiscal de redução de alíquota, conforme a justificação da
proposta em análise.

A nova redação a ser conferida à alínea b.5 do dispositivo em
comento possibilitará a redução para 12% da alíquota do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, incidente sobre a venda de medicamentos.

Verifica-se que a proposta pretende restabelecer o sistema que vigia
anteriormente à edição da Lei n° 13.625, que instituiu a alíquota de
12% para os medicamentos genéricos, quando o controle, a forma e
as condições de implementação do benefício fiscal eram
estabelecidos por meio da manutenção de uma relação de produtos,
conforme constava no regulamento próprio.

Nos termos do disposto no art. 155, II, cia Constituição da República,
insere-se na órbita de competência dos Estados e do Distrito Federal
a instituição de impostos sobre as operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
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Cabendo ao Estado a instituição do tributo, torna-se fácil admitir a

competência do mesmo ente federado para redefinir as aliquotas do
ICMS incidentes sobre a circulação das mercadorias, como ocorre no
caso em tela.

Deve-se admitir, entretanto, por torça do disposto no art. 155, § 2 0 ,
V, da Carta Federal, a restrição ao limite de 12% para a alíquota, por
ter sido este estabelecido pelo Senado Federal, mediante a Resolução
n° 22, de 19/5/89, como o percentual mínimo nas operações e
prestações de serviços interestaduais.

A matéria deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, em
obediência ao princípio da legalidade, conforme se depreende do
disposto no art. 61, III, da Constituição mineira.

Inexiste, ademais, qualquer vício quanto à deflagração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar.

O constituinte mineiro estendeu o leque de prerrogativas
parlamentares, deixando de inserir as matérias de natureza tributária
entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira, que elenca
as proposições de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, do
Tribunal de Contas, do Governador do Estado e do Tribunal de
Justiça.

Não vislumbramos, pois, vício de ordem constitucional ou legal que
obstasse a tramitação do projeto em análise.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.44512002.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Aílton Vilela - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.425/2001

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto em análise
estabelece normas específicas para o licenciamento de Estações
Rádio-Base - ERB -, microcélulas de telefonia celular fixa e móvel e
equipamentos afins.

A proposição foi aprovada em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n°
2. No 20 turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
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Públicas emitiu parecer pela aprovação da matéria sem alteração.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos de requerimento aprovado em Plenário com base no art. 183,
c/c o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela estabelece, principalmente, a obrigatoriedade de

licenciamento ambiental para as Estações Rádio Base - ERB -,
microcélulas de telefonia celular fixa e móvel, operarem, sem prejuízo
de outras licenças necessárias para o mesmo fim. Será exigível o
licenciamento para as estações que operem na faixa de freqüência de
100 quilohertz a 300 gigahertz, devendo esse licenciamento obedecer
a critérios que o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -
estabelecer.

Tanto a Constituição Federal quanto a Estadual disciplinam de forma
semelhante a questão ambiental e determinam que atividades com
potencial causador de significativa degradação do meio ambiente ( art.
225, § 1°, inciso IV da Constituição Federal ) passem obrigatoriamente
por estudo prévio de impacto ambiental. Na mesma Constituição
Federal, o art. 225, em seu § 1°, inciso V, estabelece que incumbe ao
poder público, entre outras tarefas, controlar o emprego de técnicas e
métodos que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente.

Universidades brasileiras e estrangeiras, além de organismos de
pesquisa oficiais e particulares de várias partes do mundo, debruçam-
se diuturnamente sobre o estudo dos possíveis malefícios das ondas
não ionizantes das antenas de celular. Até o momento, não se chegou
a nenhuma conclusão definitiva. Sabe-se que a possibilidade é muito
pequena, mas o princípio da precaução, que norteia a liberação e o
acesso de novas tecnologias e métodos para uso no meio ambiente,
seja ele o campo ou a cidade, impõe que criemos restrições para essa
atividade, para salvaguardar um bem maior que é a vida.

As diretrizes e os princípios gerais estabelecidos no Substitutivo n°
2, que se tornou o vencido no 1° turno, satisfazem as necessidades,
até o momento conhecidas, de medidas que protejam os cidadãos dos
possíveis efeitos nocivos das antenas de celulares. Sabiamente, o
substitutivo aprovado deixa a cargo do COPAM, ouvida a SEMAD, a
definição de regras mais específicas. A evolução da tecnologia e a



653
pressão do mercado e da sociedade sobre as empresas para que
diminuam os riscos de impactos ambientais, certamente provocarão o
aprimoramento das técnicas atuais, tornando-as mais seguras.
Haveria, conseqüentemente, menos necessidade de regramentos
restritivos. Essa constante reavaliação deve ser objeto de
regulamento, ferramenta mais adequada para esse fim do que a lei.

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

1.425/2001 em 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar, relator - Maria José

Haueisen.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.746/2001

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n°
1.746/2001 obriga as empresas produtoras, distribuidoras e que
comercializam disquetes a recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes
destinação sem causar poluição ambiental.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a proposição
retorna a esta Comissão para ser apreciada em 20 turno. A redação do
vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise estabelece que as empresas produtoras,

distribuidoras e comerciantes de disquetes para uso em computador
devem implantar serviço de coleta para descarte ou destruição do
produto usado ou danificado. A Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável compete acompanhar a
implantação e o controle desse serviço, mediante nota de
recolhimento emitida pela distribuidora ou pelo fabricante. Estão
previstas, também, multas para o descumprimento da lei.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, compõe a redação do vencido no 1° turno. Entre as
modificações introduzidas, os disquetes descartáveis ficam incluídos
na relação dos materiais que terão um tratamento diferenciado
conforme os critérios constantes na Lei n° 13.766, de 30/12/2000, que
dispõe sobre a coleta seletiva de lixo e prevê uma destinação
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ambientalmente adequada de pilhas, baterias e lâmpadas
fluorescentes, repassando ao produtor a obrigação do descarte final
desses materiais e rejeitas. São atribuídas responsabilidades a quem
gera ou produz as resíduos, competindo ao Conselho Estadual de
Política Ambiental estabelecer as normas específicas para o
recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou descarte dos
referidos materiais.

Essas diretrizes, previstas na citada lei, em consonância com
normas amplamente acatadas em várias países, estabelecem a
responsabilidade preponderante dos produtores de tais resíduos em
relação ao processo de descarte.

Nesse sentido, esta Comissão se posiciona favoravelmente à
aprovação da matéria, conforme já manifestado no 1° turno. Registre-
se, porém, que o próprio autor da proposição apresentou na Comissão
uma nova emenda, com dispositivo a ser acrescentado à citada lei,
segundo o qual "os estabelecimentos comerciais e a rede de
assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores
manterão recipiente para descarte desses resíduos, obedecidas as
normas ambientais e de saúde pública pertinentes e as
recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até o seu
recolhimento e disposição ambientalmente adequada, por estes
últimos".

A medida preconizada pela emenda refere-se aos resíduos sólidos
cujas composições físico-químicas necessitem de procedimentos
especiais de descarte, na forma definida no vencido, tais como pilhas,
baterias, lâmpadas fluorescentes e disquetes de computador. A
proposta merece, portanto, o nosso apoio, motivo pelo qual a
incorporamos ao nosso parecer.

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

1.746/2001 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 4° a que se refere o art. 1° do vencido o

seguinte § 20 , renumerando-se o § 2° para § 3°:
"Art. 1°- ..................................................................
'Art. 40 - ................................................................

rs
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§ 20 - Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência

técnica autorizada pelos fabricantes e importadores manterão
recipientes para descarte desses resíduos, obedecidas as normas
ambientais e de saúde pública pertinentes e as recomendações
definidas pelos fabricantes ou importadores, até o seu recolhimento e
disposição ambientalmente adequada, por estes últimos.'."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar, relator - Maria José

Haueisen.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.746/2001

Altera a Lei n° 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe
sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 40 da Lei n° 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -

COPAM - estabelecer normas para o recolhimento, reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada
de resíduos sólidos, cujas composições físico-químicas, por suas
especificidades, necessitem de procedimentos especiais ou
diferenciados para descarte no meio ambiente, tais como disquete de
computador, lâmpada fluorescente, pilha e bateria, sem prejuízo do
disposto na Lei n° 13.796, de 20 de dezembro de 2000.

§ 1° - Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos
usuários aos estabelecimentos que comercializam os produtos que
lhes deram origem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores,
a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição
final ambientalmente adequada.

§ 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à
pena de multa nos termos da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,
sem prejuízo de outras cominações cabíveis.".

Art, 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.945/2002
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Doutor Viana, acrescenta

o § 50 ao art. 1° da Lei n° 13.694, de 2000.
Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, retorna o projeto

a esta Comissão para receber parecer para o 20 turno, nos termos do
art. 189 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
A proposição em exame objetiva alterar a redação do art. 1° da Lei

n° 13.694, de 2000, que autoriza a negociação do valor das parcelas
remuneratórias dos ex-servidores da extinta MinasCaixa, de modo a
restabelecer, desde o início do recebimento da vantagem pessoal de
que trata a Lei n° 10.470, de 1991, os critérios adotados para a sua
concessão.

A alteração proposta tem por escopo determinar que o valor obtido
como vantagem pessoal concedida em decorrência da aplicação do
art. 1 0 da Lei n° 10.470 para os ex-servidores da extinta MinasCaixa
conste no contracheque do servidor com a denominação de "parcela
complementar do vencimento básico".

Tal medida visa, pois, a garantir um direito instituído em lei, agora de
forma mais apropriada.

Ratificamos, portanto, o nosso posicionamento anterior e
apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.945/2002 na forma do

vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Hely Tarqüfnio - Cristiano Canêdo - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.94512002

Acrescenta o § 50 ao art. 1° da Lei n° 13.694, de 1° de setembro de

rs
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2000, que autoriza a negociação do valor das parcelas
remuneratórias dos servidores a que se refere a Lei n° 10.470, de 15
de abril de 1991.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 10 da Lei n° 13.694, de 1° de setembro de 2000, fica

acrescido do seguinte §50:
"Art. 1°	.........................................................
§ 50 - O valor obtido como vantagem pessoal constará no

contracheque do servidor com a denominação de "parcela
complementar do vencimento básico", e sobre ele incidirão os
adicionais por tempo de serviço e os percentuais de reajustamento de
vencimentos concedidos ao funcionalismo, em caráter geral,
correspondentes ao respectivo símbolo de vencimento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.159/2002
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Eduardo Brandão, dispõe sobre

a obrigatoriedade da informação ao consumidor sobre alteração na
quantidade de produtos expostos à venda no comércio e dá outras
providências.

O projeto foi aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
cabendo a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2 0 turno, nos
limites da sua competência regimental.

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, cumpre-nos
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A apresentação do projeto em análise foi motivada pelas inúmeras

controvérsias verificadas no mercado de consumo quanto à mudança
do padrão de medida, peso e embalagem de diversos produtos, com o
claro propósito de induzir o consumidor a erro.

Podem ser citadas como exemplos claros dessas manobras a
alteração na metragem das unidades de papel higiênico, a diminuição
no peso das embalagens de sabão em pó e, por absurdo que pareça,
a alteração das tradicionais embalagens de ovos, diminuindo-se de 12
para 10 o número de unidades do produto no mesmo invólucro.
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Embora essas práticas não sejam mais tão freqüentes, em razão

das inúmeras denúncias por parte das entidades civis de defesa do
consumidor, não há, até agora, nenhuma norma a ser seguida pelos
produtores e revendedores que atuam no mercado. O projeto em
análise visa, pois, a estabelecer tal norma.

O Substitutivo n° 1, apresentado quando da apreciação da matéria
pela Comissão de Constituição e Justiça, procurou adequar o projeto
á técnica legislativa.

A aprovação da proposta, por certo, colocará o Estado numa
posição de vanguarda, pois não existe, em nenhuma unidade da
Federação, norma jurídica que apresente, de uma vez por todas, uma
solução para esse grave problema que ocorre no mercado de
consumo.

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

2.159/2002 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana, relator - João

Paulo.
Redação do Vencido no 1° Turno

Projeto de Lei n°2.159/2002
Dispõe sobre a informação ao consumidor de alteração na

quantidade de produto exposto à venda no comércio varejista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A alteração efetuada no peso, número de unidades ou

volume contido em embalagem de produto comercializado no varejo
será divulgada pelo fornecedor, no local de venda da mercadoria.

§ 10 - A divulgação das alterações se fará por meio da instalação,
junto à mercadoria, de cartaz contendo informações relativas ao preço
e à quantidade de produto comercializado na embalagem anterior e na
nova embalagem.

§ 20 - O cartaz de que trata o § 10 será escrito em letras de tamanho
igual ou superior a 2cm (dois centímetros) e permanecerá no local
pelo prazo mínimo de cento e vinte dias, contados da data em que o
produto for colocado à venda ao consumidor.

Art. 20 - O fabricante, importador ou fornecedor de produto cuja
embalagem for alterada nos termos do art. 10 desta lei comunicará o
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fato ao Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON-
MC - no prazo mínimo de sessenta dias antes de sua introdução no
mercado.

Art. 3° - A inobservância das normas contidas nesta lei sujeitará o
infrator às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 92212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 922/2000, de autoria do Deputado Ambrósio
Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar os próprios públicos que
especifica aos municípios, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas
nos 1 a 5 ao Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 922/2000
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos municípios em

que estão situados os imóveis onde funcionam as escolas estaduais
municipalizadas, constantes do Anexo desta lei.
§ 1° - Os imóveis de que trata este artigo destinam-se ao

funcionamento das escolas municipalizadas.
§ 2° - Não serão doados os imóveis onde funcionarem as redes de

ensino estadual e municipal.
Art. 2 0 - Os municípios donatários deverão formalizar na Secretaria

de Estado de Recursos Humanos e Administração seu interesse pela
doação.

Art. 30 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, cessada a utilização prevsitas no § l°do art. 1°.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rs
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olivia, relatora - Aílton Vilela.

ANEXO UNICO
(a que se refere oart. 1° da Lei n° de de de)

* - O quadro do Anexo único foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.11.2002.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 942/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 942/2000, de autoria do Deputado João Leite,

que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Jeová
Shalon, com sede no Município de Matozinhos, 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° 942/2000
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Jeová

Shalon, com sede no Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Jeová Shalon, com sede no Município de Matozinhos.
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, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro. relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.269/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.269/2000, de autoria da Deputada Elaine
Matozinhos, que estabelece normas referentes às práticas comerciais
que envolvam a venda de títulos de capitalização e similares no
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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°1.269/2000
Estabelece normas para a venda de títulos de capitalização e

similares no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedada a vinculação a outro produto de título de

capitalização ou similar, por meio de procedimento, técnica ou método
utilizado, ainda que indiretamente, para fomentar ou garantir sua
circulação ou venda.

Art. 2 ° - A informação ou publicidade referente a titulo de
capitalização conterá dados comparativos entre a correção monetária
e os juros incidentes sobre o valor capitalizado e a valorização obtida
na caderneta de poupança por investimento de igual valor, no mesmo
período.

Art. 3 0 - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
seguintes penalidades:

- multa;
II - suspensão do fornecimento do produto ou serviço;
III - imposição de contrapropaganda;
IV - suspensão temporária da atividade.
Parágrafo único - As penalidades previstas neste artigo poderão ser

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das de natureza
cível, penal e de outras cabíveis.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olivia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.658/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.658/2001, de autoria do Deputado Luiz Tadeu

Leite, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Barra do Guaicuí, com

rÀ
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sede no Município de Várzea da Palma, 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°1.658/2001
Declara de utilidade pública a entidade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Barra do Guaicuí, com
sede no Município de Várzea da Palma.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Barra do Guaicuí, com
sede no Município de Várzea da Palma.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Regovam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.027/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.02712002, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade
Plenitude, com sede no Município de Várzea da Palma, 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 N1° 2.027/2002
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Plenitude, com

sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade

Plenitude, com sede no Município de Várzea da Palma.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.069/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.069/2002, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Obra Social São Judas
Tadeu, com sede no Município de Lajinha, 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.069/2002
Declara de utilidade pública a entidade Obra Social São Judas

Tadeu, com sede no Município de Lajinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social

São Judas Tadeu, com sede no Município de Lajinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.084/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.084/2002, de autoria do Deputado Ivo José,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros
Jatobá e Matinha, com sede no Município de Rio Acima, 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
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do l' do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.084/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Jatobá e Matinha, com sede no Município de Rio Acima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Bairros Jatobá e Matinha, com sede no Município de
Rio Acima.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

01 ívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.149/2002
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 2.149/2002, de autoria do Deputado Bené
Guedes, que declara de utilidade pública o Abrigo Transitório de
Crianças e Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí, com sede no
Município de São Gonçalo do Sapucaí, 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°2.149/2002
Declara de utilidade pública o Abrigo Transitório de Crianças e

Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí - ATCA -, com sede no
Município de São Gonçalo do Sapucaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Transitório de

Crianças e Adolescentes de São Gonçalo do Sapucaí - ATCA -, com
sede no Município de São Gonçalo do Sapucai.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.165/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.165/2002, de autoria da Deputada Maria José
Haueisen, que declara de utilidade pública a Associação Servas do
Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja 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°2.165/2002
Declara de utilidade pública a Associação Servas do Sagrado

Coração de Jesus, 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 Servas do

Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olivia, relatora - Antõnio

Gen aro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.180/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.180/2002, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública a Sociedade de Assistência
Social e Educacional da Assembléia de Deus de Araxá, com sede no
Município de Araxá, 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.180/2002
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. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio

O e na ro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.181/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.181/2002, de autoria do Deputado Marco
Régis, que declara de utilidade pública o Conselho Central de
Guaxupé da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Guaxupé, 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°2.181/2002
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. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Oljvia, relatora - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.183/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.183/2002, de autoria do Deputado Ivo José,
que declara de utilidade pública a Colônia Agroeducacional Nova
Esperança - CAENE -, com sede no Município de Timóteo, 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°2.183/2002
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

Agroeducacional Nova Esperança - CAENE -, com sede no Município
de Timóteo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olivia, relatora - Antônio

G e na ro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.185/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.185/2002, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Cambuí, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.185/2002
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. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio

Gen aro
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.192/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.192/2002, de autoria do Deputado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Jesus e
as Crianças, 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. 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°2.192/2002
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:
AI. 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 0— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio
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Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.196/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.196/2002, de autoria do Deputado Mauri

Torres, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro São Vicente, com sede no Município de Santa Bárbara, 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°2.196/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São

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

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

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.197/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.197/2002, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Conselho Central de
Carmo do Cajuru da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Carmo do Cajuru, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.197/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Carmo do Cajuru

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Carmo do Cajuru da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Carmo do Cajuru.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.198/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.198/2002, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Lar da Criança
Adeodato dos Reis Meirelles, com sede no Município de Cruzília, foi
aprovado em turno único, com a Emenda ti 0 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°2.198/2002
Declara de utilidade pública o Lar da Criança Adeodato dos Reis

Meirelles - LACARM -, com sede no Município de Cruzília.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar da Criança

Adeodato dos Reis Meirelles - LACARM -, com sede no Município de
Cruz ília.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio
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Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.200/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.20012002, de autoria do Deputado Marco

Régis, que declara de utilidade pública a Associação Coração de
Jesus, com sede no Município de Jaboticatubas, 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° 2.200/2002
Declara de utilidade pública a Associação Coração de Jesus, com

sede no Município de Jaboticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Coração

de Jesus, com sede no Município de Jaboticatubas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olivia, relatora - Antônio

Ge na ro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.201/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.201/2002, de autoria da Deputada Maria OUvia,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária São
Francisco, com sede no Município de Candeias, 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° 2.201/2002
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São

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

Comunitária São Francisco, com sede no Município de Candeias.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Antônio Genaro, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.204/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.204/2002, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Lar Beneficente São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Cachoeira 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 § 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°2.204/2002
Declara de utilidade pública o Lar Beneficente São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Cachoeira de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Beneficente São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Cachoeira de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.206/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.206/2002, de autoria do Deputado Ivo José,
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que declara de utilidade pública a Associação dos Usuários do
Lago de Furnas, com sede no Município de Alfenas, 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°2.206/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários do Lago de

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

Usuários do Lago de Furnas, com sede no Município de Alfenas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.208/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.208/2002, de autoria do Deputado Amilcar
Martins, que declara de Utilidade Pública a Associação Grupo de
Assistência e Alfabetização - GRAAL -, do Município de Alfenas, 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°2.208/2002
Declara de utilidade pública a Associação Grupo de Assistência e

Alfabetização - GRAAL -, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo de

Assistência e Alfabetização - GRAAL -, com sede no Município de
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Alienas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.211/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.211/2002, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a Juventude Unida São
Vicente de Paula - JUSP -, com sede no Município de Resplendor, 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° 2.211/2002
Declara de utilidade pública a entidade Juventude Unida São

Vicente de Paula - JUSP -, com sede no Município de Resplendor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Juventude

Unida São Vicente de Paula - JUSP -, com sede no Município de
Resplendor.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.212/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.212/2002, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a Sociedade Santana de
Resplendor - SSR -, com sede no Município de Resplendor, 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°2.212/2002
Declara de utilidade pública a entidade Sociedade Santana de

Resplendor - SSR -, com sede no Município de Resplendor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Sociedade

Santana de Resplendor - SSR -, com sede no Município de
Resplendor.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Genaro, relator - Maria

Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.216/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.21612002, de autoria do Deputado Bené
Guedes, que declara de utilidade pública a Sociedade Filantrópica
Presidente Juscelino Kubitschek, com sede no Município de São
Gonçalo do Sapucaí, 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°2.216/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade Filantrópica Presidente

Juscelino Kubitschek, com sede no Município de São Gonçalo do
Sapucaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Filantrópica

Presidente Juscelino Kubitschek, com sede no Município de São
Gonçalo do Sapucaí.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.218/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.218/2002, de autoria do Deputado Olinto
Godinho, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre
João de Oliveira Lima, com sede no Município de Caeté, 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°2.218/2002
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre João de Oliveira

Lima, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

João de Oliveira Lima, com sede no Município de Caeté.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.221/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.221/2002, de autoria do Deputado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Assistencial
Doutor João Batista Araújo de Sousa, com sede no Município de Sete
Lagoas, 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° 2.221/2002

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Assistencial Doutor João Batista Araújo de Sousa, com sede no
Município de Sete Lagoas.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olivia, relatora - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.222/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.222/2002, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Federação Mineira de
Tiro Prático, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § P 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° 2.222/2002
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático,

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

Tiro Prático, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olivia, relatora - Antônio

Gen aro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.224/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.224/2002, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública o Centro de Convivência Grupal de
Idosos de ltuiutaba, no Município de ltuiutaba, 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° 2.224/2002
Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Grupal de

Idosos de ltuiutaba - CCGII -, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Convivência

Grupal de Idosos de ltuiutaba - CCGII -, com sede no Município de
ltuiutaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Maria Olívia, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Antônio

Ge na ro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.230/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.230/2002, de autoria do Deputado Amilcar
Martins, que declara de utilidade pública a Sociedade de Defesa do
Meio Ambiente - SODEMA -, 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° 2.230/2002
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Declara de utilidade pública a Sociedade de Defesa do Meio

Ambiente de Campo Belo - SODEMA -, com sede no Município de
Campo Belo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Defesa

do Meio Ambiente de Campo Belo - SODEMA -, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio

G e n aro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.234/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.234/2002, de autoria do Deputado Pastor
George, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Várzea Grande, com sede no Município de Medina, 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° 2.23412002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Várzea Grande, com sede no Município de
Medina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.237/2002
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.237/2002, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pescadores Amadores de Manhuaçu e Região, com sede no
Município de Manhuaçu, 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 N1° 2.237/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores

Amadores de Manhuaçu e Região, com sede no Município de
Manhuaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pescadores Amadores de Manhuaçu e Região, com sede no
Município de Manhuaçu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria Olivia, relatora - Antônio

Gena ro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.257/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.257/2002, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
da Vila Inconfidência e Bairro Amarante, com sede no Município de
Betim, 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 ai. 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°2.257/2002
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Unidos

da Vila Inconfidência e Bairro Amarante, com sede no Município de
Betim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores Unidos da Vila Inconfidência e Bairro Amarante. com  sede
no Município de Betim.

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, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.263/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.263/2002, de autoria do Deputado Geraldo

Rezende, que declara de utilidade pública o Grupo Despertar, sediado
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 § 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° 2.263/2002
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Despertar, com sede

no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo

Despertar, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2002.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria OUvia, relatora - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.285/2002
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.285/2002, de autoria do Deputado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública a Sociedade Vida e Renascer -
SOVIR -, com sede no Município de Pará 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° 2.285/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade Vida e Renascer - SOVIR

-, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Vida e

Renascer - SOVIR -, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia, relatora - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.340/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.340/2002, de autoria do Deputado Edson

Rezende, que declara de utilidade pública a Associação Lar Joanna
de Angeles, com sede no Município de Juiz de Fora, 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°2.340/2002
Declara de utilidade pública a entidade Lar Joanna de Angeles, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Joanna

de Angeles, com sede no Município de Juiz de Fora.
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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, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.341/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.341/2002, de autoria do Deputado José

Henrique, que declara de utilidade pública a Associação do Bairro
Mãos Dadas - AMADA -, com sede no Município de Conselheiro
Pena, 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°2.341/2002
Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Mãos Dadas -

AMADA—, com sede no Município de Conselheiro Pena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bairro

Mãos Dadas - AMADA -, com sede no Município de Conselheiro
Pena.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.342/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.342/2002, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Bom Repouso, com sede no
Município de Bom Repouso, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.342/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Bom Repouso, 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 Bom Repouso, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Maria Olivia.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 E SOBRE AS EMENDAS
NOS 8 A 24, APRESENTADOS NO 1° TURNO, AO PROJETO DE

RESOLUÇÃO N° 1.802/2001
Relatório

O projeto de resolução em epígrafe, de autoria da Mesa da
Assembléia, estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e
ao decoro parlamentar e dá outras providências.

A matéria, publicada em 4/10/2001, foi distribuída à Mesa da
Assembléia que emitiu parecer pela sua aprovação, em 1° turno, com
as Emendas n

o
s 1 a 7, que apresentou.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas ao projeto as
Emendas n

o
s 8, do Deputado Doutor Viana, 9 a 19, da Bancada do

PT, 20 a 22, do Deputado Durval Angelo, 23 e 24, do Deputado João
Leite, e o Substitutivo n° 1, de autoria do Deputado Antônio Carlos
Andrada, sobre os quais, nos termos regimentais, emitimos o presente
parecer.

Fundamentação
O Substitutivo n° 1 toma por parâmetro o Código de Ética da

Câmara dos Deputados, sem levar em conta as peculiaridades da
Assembléia, além disso inclui determinadas matérias que, a nosso
ver, embora relevantes, deveriam ser disciplinadas em norma
específica, por não estarem diretamente relacionadas com o objeto do
projeto de resolução apresentado pela Mesa da Assembléia.
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Passamos em seguida a analisar as emendas apresentadas em

Plenário ao Projeto de Resolução n° 1.802.
A Emenda n° 8 visa a assegurar a proporcionalidade partidária na

composição da Comissão, pois, se o projeto for aprovado na forma
original, o partido a que pertencer o Corregedor será beneficiado com
uma vaga a mais que os demais. No entanto, como, ao
reexaminarmos o projeto e as emendas a ele apresentadas,
decidimos acatar sugestão no sentido da extinção da figura do
Corregedor, essa proposta ficou prejudicada.

A Emenda n° 9 tem por objetivo instituir nesta Casa um mecanismo
de acompanhamento da atividade parlamentar, a exemplo do que foi
implantado na Câmara Federal. Conquanto reconheçamos a
relevância da iniciativa, uma vez que viria assegurar maior
transparência aos atos e aos fatos relacionados com a vida
parlamentar, entendemos que a matéria em questão deva ser objeto
de norma especifica, já que foge ao escopo do projeto que visa a
modificar.

A Emenda n° 10 prevê o acréscimo de alíneas ao inciso III do art. 2 0 ,
com a finalidade de incluir itens na lista de irregularidades no
desempenho do mandato parlamentar ou de encargos dele
decorrentes que são passíveis de punição. A emenda será
parcialmente incorporada ao substitutivo proposto ao projeto, com o
acréscimo de outros dispositivos considerados essenciais para
garantia da ética e do decoro na atividade parlamentar.

Por intermédio da Emenda n° 11, a Bancada do PT pretende o
afastamento de suas funções na Comissão, até a decisão final sobre o
caso, do Deputado alvo de representação em razão de infringência ao
disposto nesta resolução. A medida nos parece das mais acertadas,
pois evitaria situações constrangedoras no seio da Comissão.

A Emenda n° 12 tem por objetivo vedar a participação na Comissão
de Deputado que esteja sendo processado por ato atentatório ou
incompatível com o decoro parlamentar ou que tenha sofrido
suspensão de suas prerrogativas regimentais ou suspensão
temporária do exercício do mandato na legislatura. A proposta nos
parece coerente, pois a presença de Deputado entre os membros da
Comissão, nas condições mencionadas, seria motivo de
constrangimento e poderia prejudicar o trabalho dos seus demais
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integrantes.

A Emenda n° 13 estabelece grau de recurso à Comissão de Ética
para o Deputado punido com censura verbal. A sugestão é
apropriada, e entendemos que deveria se aplicar também no caso de
censura escrita, prevista ainda a retratação na hipótese de o recurso
ser considerado procedente, bem como o prazo para a deliberação
sobre o recurso interposto.

A Emenda n° 14 estabelece que a participação na Comissão não
gerará despesas para os cofres públicos, uma vez que seus membros
não serão remunerados. A medida é coerente e ética, em nosso
entender.

A Emenda n° 15 fixa regra geral de prazo para deliberação da
Comissão sobre as matérias submetidas à sua apreciação. A
modificação nos parece desnecessária, uma vez que o projeto já fixa
diferentes prazos para deliberação da Comissão, nos casos que
especifica.

A Emenda n° 16 visa acrescentar dispositivos ao art. 2 0 do projeto,
que trata das condutas incompatíveis com a ética e o decoro
parlamentar, mas, em nosso ver, tal como redigido no Substitutivo n° 2
apresentado no final deste parecer, o artigo em questão já contempla
dispositivos norteadores da atividade parlamentar.

A Emenda n° 17 pretende explicitar no projeto os deveres
fundamentais do Deputado, mas julgamos desnecessário fazê-lo, uma
vez que, ao tomar posse, o parlamentar se compromete a respeitar as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como a
desempenhar, leal e honradamente, o mandato que lhe foi confiado,
compromisso que sintetiza, em nosso entender, os deveres essenciais
de um parlamentar num estado democrático de direito.

As Emendas nos 18 e 20 têm por objetivo evitar denúncias levianas,
sem fundamento - oriundas às vezes de desavenças pessoais - cuja
intenção é apenas a de prejudicar o denunciado perante a opinião
pública, já que condicionam o recebimento daquelas à existência de
provas ou documentos comprobatórios que justifiquem a instauração
de procedimento investigatório. A medida nos parece das mais justas.

As Emendas nos 19 e 22 suprimem a figura do Corregedor,
revogando a primeira, em decorrência disso, o dispositivo que prevê
participação deste na Comissão e transferindo suas competências
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para esta, sugestão que julgamos correta e oportuna.

A Emenda n° 21 tem por objetivo adequar a composição da
Comissão, em função da extinção da figura do Corregedor.

A Emenda n° 23 visa a instituir a divulgação, ao término da
legislatura, de um boletim de desempenho parlamentar, mas, como já
havíamos nos pronunciado com relação à Emenda n° 9, essa matéria,
a despeito de sua relevância, deve ser tratada em norma específica,
por fugir ao objeto do projeto apresentado pela Mesa da Assembléia.

A Emenda n° 24 prevê a designação de um Procurador da Casa
para participar das reuniões da Comissão, o que não julgamos
oportuno. Sugerimos que a Comissão recorra ao assessoramento de
técnicos da Casa, quando julgar conveniente.

Considerando que algumas das emendas analisadas poderiam
contribuir de forma significativa para o aperfeiçoamento da proposição
apresentada, mas que estas demandariam adaptações e ajustes na
sua redação. e considerando ainda que, ao reexaminarmos o projeto,
constatamos a necessidade de nele promover alterações, tanto de
ordem formal quanto material, para transformá-lo num instrumento
efetivo e eficaz de ordenamento da atividade parlamentar, optamos
por sugerir o seguinte Substitutivo n° 2, que incorpora também as
Emendas n os 1 a 6, constantes no parecer exarado anteriormente por
este relator.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 2,

que apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e das Emendas
nos  a 9, 15 a 17 e 23.

Com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicadas as
Emendas nos 1 a 6, 10 a 14, 18 a 22 e 24, por ele acolhidas, parcial
ou integralmente.

SUBSTITUTIVO N°2
Estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro

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

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - No exercício do mandato, o Deputado atenderá às
prescrições constitucionais e às contidas nesta resolução, sujeitando-
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se aos procedimentos disciplinares nela previstos.

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

- o abuso de prerrogativas constitucionais e legais;
II - a inobservância das vedações do art. 57 da Constituição

Estadual pelo Deputado, diretamente ou por intermédio de terceiros;
III - a percepção de vantagens indevidas;
IV - a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de

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

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

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

d) a concessão de auxílio ou subvenção, em qualquer rubrica
orçamentária, a entidade de que participe o Deputado, parente seu,
consangüíneo ou afim, até o terceiro grau;

e) a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do Poder
Legislativo ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da
Assembléia;

f) a prática de fraude que, por qualquer meio ou forma, comprometa
o regular andamento dos trabalhos legislativos, com a finalidade de
alterar o resultado de deliberação;

g) a omissão intencional de informação relevante ou, nas mesmas
condições, a prestação de informação falsa nas declarações de que
trata o art. 80;

h) o uso dos poderes e das prerrogativas do cargo para constranger
ou aliciar qualquer pessoa, com o fim de obter favorecimento;

i) a revelação do conteúdo de debates ou deliberações que a
Assembléia ou comissão hajam resolvido devam ficar secretos;

j) a revelação de informações e documentos oficiais de caráter
reservado de que tenha tido conhecimento na forma regimental;

1) o uso de verbas de gabinete em desacordo com os princípios
fixados no "caput" do art. 13 da Constituição do Estado;

m) a fraude, por qualquer meio ou forma, do registro de presença às
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reuniões de Plenário ou de comissão.

Capitulo II
Da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

Art. 30 - Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
composta de sete membros titulares e igual número de suplentes,
designados para mandato de dois anos, coincidente com o da Mesa
da Assembléia, observado o princípio da proporcionalidade partidária
e o rodízio entre partidos políticos ou blocos parlamentares nela não
representados.

§ 1°- Não poderá ser membro da Comissão o Deputado:
- submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou

incompatível com o decoro parlamentar;
li - que tenha recebido na legislatura penalidade disciplinar de

suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão temporária
do exercício do mandato, da qual se tenha o competente registro nos
anais ou arquivos da Casa.

§ 2° - Os Líderes partidários encaminharão à Mesa, durante os
meses de fevereiro e março, na primeira e na terceira sessões
legislativas de cada legislatura, o nome dos Deputados indicados para
integrar a Comissão, em número correspondente ao dobro das vagas
que couberem ao respectivo partido.

§ 3° - As indicações a que se refere o parágrafo anterior serão
acompanhadas da documentação atualizada de cada Deputado
indicado, na forma do art. 8 0 .

§ 40 - O recebimento de representação contra membro da Comissão
por infringência dos preceitos estabelecidos por esta resolução, com
prova inequívoca da verossimilhança da acusação, constitui causa
para seu imediato afastamento, determinado de ofício pelo Presidente
da Comissão, perdurando até a decisão final sobre o caso.

Art. 40 - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:
- zelar pela observância dos preceitos estabelecidos nesta

resolução;
II - auxiliar o Presidente na manutenção do decoro, da ordem e da

disciplina no âmbito da Assembléia Legislativa;
III - apresentar projetos de lei, projetos de resolução e outras

proposições atinentes à matéria de sua competência, bem como
consolidações, visando à sistematização das normas contidas nesta
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resolução;

IV - instruir processos contra Deputados e elaborar projetos de
resolução que importem sanções éticas que devam ser submetidas ao
Plenário;

V - elaborar parecer que opine sobre a conveniência de sustar
processo instruído contra Deputado pelo Poder Judiciário, nos termos
do art. 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda à
Constituição n° 35, de 20 de dezembro de 2001;

VI - responder a consultas da Mesa, de comissões e de Deputados
sobre matéria de sua competência;

VII - supervisionar a proibição de porte de arma, tendo poderes para
revistar e desarmar;

VIII - designar um de seus membros para participar, na Comissão de
Constituição e Justiça, do exame das matérias a que se refere o § 10
do art. 53 do Regimento Interno da Assembléia;

IX - designar um de seus membros para participar, na Comissão de
Constituição e Justiça, do exame da matéria de que trata o inciso III
do art. 59 do Regimento Interno da Assembléia.

Art. 50 - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará.
quanto à organização interna e à ordem de seus trabalhos, as
disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões,
incluindo o que diz respeito à eleição de seu Presidente.

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

§ 2° - Será automaticamente desligado da Comissão o membro que
não comparecer, sem justificativa, a três reuniões, consecutivas ou
não, bem como o que faltar, ainda que justificadamente, a mais de
seis reuniões, durante a sessão legislativa.

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

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

§ 5° - Aplicam-se ao Presidente da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar as disposições contidas na Deliberação n° 1.389, de
1997, relativas ao Corregedor da Assembléia.
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§ 6° - Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

não serão remunerados peio exercício da função.
§ 7° - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar contará com o

assessoramento do corpo técnico da Assembléia Legislativa.
Capítulo III

Da Ouvidoria Parlamentar
Art. 60 - Fica criada a Ouvidoria Parlamentar, composta por um

Ouvidor-Geral e um Ouvidor Substituto, designados entre os membros
da Casa pelo Presidente da Assembléia, para mandato de dois anos,
coincidente com o da Mesa, vedada a recondução.

Art. 70 - Compete à Ouvidoria Parlamentar:
- receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as

reclamações ou as representações de pessoa tísica ou jurídica
referentes a membros da Assembléia Legislativa;

II - propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos
legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da
organização da Assembléia Legislativa;

III - solicitar à Mesa da Assembléia que encaminhe ao Tribunal de
Contas do Estado, à Polícia Federal, ao Ministério Público ou a outro
órgão competente as denúncias recebidas que necessitem maiores
esclarecimentos.

Capítulo IV
Dos Documentos Obrigatórios

Art. 8 0 - O Deputado apresentará à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, no prazo de quinze dias contados do recebimento da
solicitação, os seguintes documentos obrigatórios, para fins de ampla
investigação, divulgação e publicidade:

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

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

Parágrafo único - Caberá à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar deliberar sobre a conveniência da publicação e da
divulgação dos documentos referidos neste artigo.
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Capitulo V

Das Penalidades
Art. 90 - o Deputado que praticar ato incompatível com a ética e o

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

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

III - suspensão de prerrogativas regimentais;
IV - impedimento temporário do exercício do mandato, não

excedente de trinta dias;
V - perda do mandato.
Parágrafo único - Em qualquer das hipóteses, será assegurado ao

acusado o direito de ampla defesa.
Art. 10 - A censura verbal será aplicada pelo Presidente da

Assembléia ou de comissão, no exercício do poder de policia, ao
Deputado que perturbar a ordem da reunião ou praticar atos que
infrinjam as regras de boa conduta, nas dependências da Assembléia
Legislativa.

Art. 11 - A censura escrita será aplicada pela Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em qualquer das
vedações previstas no art. 20 desta resolução.

Art. 12 - A suspensão de prerrogativas regimentais será aplicada
pelo Plenário da Assembléia, por proposta da Comissão de Etica e
Decoro Parlamentar, ao Deputado que:

- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos
constitucionais ou regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com
a censura escrita;

II - incidir em qualquer das vedações das alíneas "1", "i", '" e "1" do
inciso IV do art. 2 0 .

Parágrafo único - São passíveis de suspensão as seguintes
prerrogativas:

a) usar a palavra, em reunião de Plenário, no horário destinado ao
Grande Expediente ou à Terceira Parte da Reunião Ordinária;

b) encaminhar discurso para publicação no "Diário do Legislativo";
c) candidatar-se a cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou

Vice-Presidente de comissão ou nele permanecer;
d) ser designado relator de proposição em comissão ou no Plenário.
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Art. 13- O impedimento temporário do exercício do mandato será

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

constitucionais ou regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com
a suspensão de prerrogativas regimentais;

II - incidir em qualquer das vedações previstas nas alíneas "g", "h" e
"1" do inciso IV do art. 2°;

III - faltar, sem motivo justificado, à quinta parte das reuniões
ordinárias de caráter deliberativo, dentro da sessão legislativa
ordinária ou extraordinária.

Art. 14 - Será punido com a perda do mandato o Deputado que:
- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos

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

II - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos III, IV, V
e VI do art. 58 da Constituição do Estado;

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

Capítulo VI
Do Processo Disciplinar

Art. 15 - As censuras verbal e escrita serão aplicadas,
respectivamente, nos termos dos arts. 10 e 11 desta resolução, de
ofício ou mediante provocação de Deputado, após ser ouvido o
Deputado transgressor.

§ 1° - Na hipótese de censura, verbal ou escrita, poderá o Deputado
punido recorrer à Comissão de Ética no prazo de setenta e duas horas
• contar da ocorrência da punição.

§ 2° - Caso o recurso seja julgado procedente, será feita retratação,
• ser registrada em ata, na primeira reunião ordinária de Plenário ou
de comissão subseqüente à decisão.

§ 3° - O prazo para o julgamento do recurso de que trata o § 1° será
de quinze dias contados de seu recebimento.

Art. 16 - A penalidade de suspensão de prerrogativas regimentais
será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria
simples, mediante provocação da Mesa ou da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, observado o seguinte:

- qualquer cidadão é parte legítima para representar junto à
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Ouvidoria Parlamentar, especificando os fatos e respectivas
provas;

II - recebida a representação nos termos do inciso 1, verificada a
existência dos fatos e as respectivas provas, o Ouvidor-Geral a
encaminhará à Comissão de Etica e Decoro Parlamentar, cujo
Presidente instaurará o processo, designando relator nos termos do
art. 20;

III - instaurado o processo, a Comissão promoverá a apuração
sumária dos fatos, assegurando ao representado ampla defesa e
providenciando as diligências que entender necessárias, no prazo de
trinta dias;

IV - a Comissão emitirá, ao final da apuração, parecer concluindo
pela procedência ou improcedência da representação, determinará
seu arquivamento ou proporá a aplicação da penalidade de que trata
este artigo, hipótese em que o parecer será encaminhado à Mesa e,
uma vez lido no expediente, será publicado e distribuído em avulsos,
para inclusão na Ordem do Dia;
§ 1° - A penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as

prerrogativas referidas no parágrafo único do art. 12, ou apenas sobre
algumas, a juízo da Comissão, que deverá fixar seu alcance,
considerando a atuação parlamentar pregressa do acusado, os
motivos e as conseqüências da infração cometida.

§ 2° - em qualquer dos casos, a suspensão não poderá estender-se
por mais de seis meses.

Art. 17 - A penalidade de impedimento temporário do exercício do
mandato será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por
maioria simples, mediante provocação da Mesa ou da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar.

Parágrafo único - Na hipótese de infração do inciso III do art. 13
desta resolução, a sanção será aplicada pela Mesa, de ofício ou por
provocação de Deputado, observado o disposto no parágrafo único do
art. 9°.

Art. 18 - A perda do mandato será decidida pelo Plenário, em
escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos, mediante iniciativa
da Mesa.

Parágrafo único - Na hipótese de infração de qualquer das hipóteses
previstas nos incisos III, IV e V do art. 58 da Constituição do Estado, a
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sanção será aplicada pela Mesa, de oficio ou por provocação de
Deputado, observado o disposto no parágrafo único do art. T.

Art. 19 - A representação contra Deputado por fato sujeito à pena de
impedimento temporário do exercício do mandato ou à pena de perda
do mandato será inicialmente encaminhada pela Mesa à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar, salvo quando o processo tiver origem na
própria Comissão.

Art. 20 - Recebida a representação, a Comissão observará os
seguintes procedimentos:

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

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

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

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

§ 1° - Será observada, na designação para a relatoria, a alternância
entre os membros efetivos da Comissão, em ordem decrescente de
idade, iniciado o processo pelo mais idoso.

§ 20 - A relatoria não poderá recair sobre Deputado filiado ao mesmo
partido político daquele a quem se refere a representação.

§ 3° - Ocorrendo o impedimento a que se refere o § 2°, o Deputado
impedido será substituído por aquele que o suceder imediatamente na
ordem a que se refere o § 1° e assumirá o seu posicionamento na
ordem de distribuição de matérias.
Art. 21 - Na hipótese de conclusão pela procedência da

representação, a Comissão proporá projeto de resolução que declare
o impedimento temporário do exercício do mandato ou encaminhará o
processo à Comissão de Constituição e Justiça, se o ato for passível
de pena de perda do mandato.
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§ 1° - A Comissão de Constituição e Justiça examinará a

legalidade e a constitucional idade do processo e emitirá seu parecer
no prazo de cinco reuniões ordinárias contadas do seu recebimento.

§ 20 - E facultado à Comissão de Constituição e Justiça a oitiva do
acusado, ou de seu advogado, para esclarecimento ou informação
adicional à defesa, observado o prazo fixado no § 1°. -

§ 31 - Concluída a tramitação nas Comissões de Ética e Decoro
Parlamentar e de Constituição e Justiça, será o processo
encaminhado à Mesa da Assembléia, para que exerça a atribuição
conferida pelo art. 58, § 2 0, da Constituição do Estado, no prazo de
dez dias.

§ 40 - O projeto de resolução apresentado pela Mesa da Assembléia
será recebido na primeira reunião ordinária que se seguir, publicado
no "Diário do Legislativo" e distribuído em avulsos para inclusão em
ordem do dia.

§ 50 - A renúncia de Deputado submetido a processo que tenha
como penalidade a perda do mandato terá seus efeitos suspensos até
que sejam concluídas as deliberações previstas nos § 2 0 e 30 do art.
58 da Constituição do Estado.

Art. 22 - E facultado ao Deputado, em qualquer caso, constituir
advogado para sua defesa, o qual poderá atuar em todas as fases do
processo.

Art. 23 - Qualquer Deputado, cidadão ou partido político com
assento na Assembléia Legislativa poderão encaminhar à Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar representação contra Deputado, pela
prática dos atos de que trata o art. 2 0 .

§ 1° - Não será recebida representação não fundamentada.
§ 20 - Somente será recebida denúncia anônima se acompanhada

de documento comprobatório ou evidências que justifiquem a
instauração de procedimento investigatório, observado o § 3° do art.
5°.

§ 30 - Recebida a representação, a Comissão promoverá apuração
dos fatos, nos termos do art. 20.

§ 4° - Poderá a Comissão, independentemente de representação,
promover a apuração referida no § 3 0 deste artigo.

Art. 24 - O Deputado acusado por outro da prática de ato que ofenda
a sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da Assembléia ou
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ao da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar a determinação de
providências para apurar a veracidade da argüição e, provada a
improcedência da acusação, a imposição ao Deputado ofensor do
ônus da retratação, em reunião ordinária.

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

§ 2° - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar proceder
à apuração, assegurada a oitiva do ofensor e do ofendido, observado
o disposto no parágrafo único do art. 9 0 desta resolução.

§ 30 - Independentemente da retratação, será publicada, no órgão
oficial e no periódico de maior circulação no Estado, declaração do
Presidente da Assembléia ou da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, contendo os nomes do ofensor e do ofendido e os
resultados da investigação efetuada, quinze dias após a sua
conclusão.

Art. 25 - Se, no decorrer do processo, for comprovado que o
denunciante agiu com má-fé, dolo ou culpa, apresentando fatos ou
afirmações que sabia serem inverídicos ou destituídos de fundamento,
ou se manifestou de forma ofensiva à democracia, aos Poderes
constituídos ou a seus membros, a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar remeterá os autos à Procuradoria da Assembléia
Legislativa, para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis.

Capítulo VII
Disposições Finais

Art. 26 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os

arts. 91 e 92 da Resolução n° 5.176, de 1997, alterada pelas
Resoluções nos 5.183, de 1998, e 5.197, 2000.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de novembro de
2002.

Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 2 E 3 APRESENTADAS EM

PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 2.392/2002
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

De autoria dos Deputados João Batista de Oliveira e Antônio
Andrade, o Projeto de Lei n° 2.392/2002 dispõe sobre a política
estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do
algodão e dá outras providências.

Durante a discussão no 1° turno, foram apresentadas, em Plenário,
as Emendas n

o
s 2 e 3, as quais foram enviadas a esta Comissão para

receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
O projeto em análise institui uma política de desenvolvimento para a

cadeia produtiva do algodão, a ser implementada pelo Executivo, em
parceria com o setor agroindustrial. Para tanto, são propostas
medidas de incentivo e de organização das diversas fases envolvidas
no processo, desde a produção agrícola até a etapa de
industrialização.

As emendas apresentadas em Plenário alteram incisos do art. 60 da
proposição, o qual estabelece critérios para a desoneração tributária
relativa ao ICMS concedida às indústrias têxteis, de que trata a Lei n°
14.366, de 19/7/2002. Pretende-se, com o dispositivo, estender o
benefício a toda a cadeia produtiva, e não apenas ao setor industrial.

O inciso V, sobre o qual incide a Emenda n° 2, determina que o
algodão a ser adquirido pelas indústrias deve ter certificado de origem
e qualidade emitido por entidade credenciada pelo Poder Executivo. A
emenda acrescenta o termo "representativa" após a expressão
"entidade". A nosso ver, a proposta é inócua, pois não define qual
representatividade a entidade deve ter, razão pela qual não merece
ser aprovada.

Com relação à Emenda n° 3, que altera o inciso lI do art. 60 , é
importante ressaltar que a matéria foi objeto da Emenda n° 1, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
determinava que o setor industrial deveria se comprometer a
remunerar o produtor de algodão com um preço, no mínimo, 9%
superior ao vigente no mercado. Pela nova proposição, essa
remuneração adicional será de até 9% sobre aquele, o que se mostra
incompatível com o disposto na primeira emenda; contudo esta última
nos parece mais adequada, pois é fruto de entendimento obtido entre
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todos os segmentos envolvidos na questão, conforme se
depreende da justificação do autor, o Deputado Antônio Andrade,
Líder do Governo e condutor, junto com o Deputado João Batista de
Oliveira, da discussão do assunto nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 3,

apresentada em Plenário, e pela rejeição das Emendas n
o
s 1, da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e 2,
apresentada em Plenário. A aprovação da Emenda n° 3 torna
prejudicada a Emenda n° 1.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Chico Rafael, Presidente - José Braga, relator (redistribuído) - João

Batista de Oliveira - Sebastião Costa.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.481/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em apreço
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja solicitada ao
Secretário de Estado de Segurança Pública cópia do último laudo
técnico realizado nas dependências e no terreno onde está edificado o
CERESP de Juiz de Fora, constando a fragilidade da construção e da
instalação dessa unidade prisional, que abriga 522 detentos.

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
Minas Gerais tem assistido a um aumento significativo de suas taxas

de crimes violentos, se considerado o período de 1986 a 1998. No
primeiro ano da série analisada por pesquisadores da Fundação João
Pinheiro, as ocorrências eram de 98 para cada grupo de 100 mil
habitantes, chegando a 231 por 100 mil habitantes em 1998,
concentrando-se, basicamente, no Triângulo Mineiro, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e no Vale do Rio Doce, que são os
locais mais violentos do Estado.

E necessário ressaltar que a segurança pública é deveras
importante, pois na sua ausência fica lesado o Estado democrático de
direito e as garantias fundamentais do cidadão.

A Constituição Federal trata do tema em seu art. 144, no Título "Da
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Defesa do Estado e das Instituições Democráticas", prevendo que
a segurança pública é direito e dever de todos, sendo exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio.

Um desafio a ser superado em nosso Estado, no que tange à
segurança pública, é a superlotação carcerária. Conforme dados
sistematizados pelo Secretaria de Justiça em fins de 1998, temos uma
população carcerária aproximadamente de 13.500 presos. Desse
contingente, aproximadamente 3 mil encontram-se nos
estabelecimentos penais administrados pela Secretaria de Justiça,
que são as penitenciárias, os manicômios judiciários, o hospital de
toxicômanos, as casas de albergados.

O contingente restante, que representa a imensa maioria dos presos
no Estado, algo em torno de 10.500, encontram-se distribuídos pelas
cadeias públicas e pelas unidades policiais da Região Metropolitana e
do interior. Neste caso, a custódia dos presos está a cargo da
Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Essa realidade evidencia que o problema da superlotação carcerária
não está nos estabelecimentos penais, mas sim nas cadeias públicas
e unidades policiais. Esse fato constitui flagrante violação da Lei de
Execução Penal.

Para garantir o cumprimento dessas normas, o Governo de Minas
aprovou a Lei n° 12.985, de 30/7/98, estabelecendo que a
administração das cadeias e dos presídios do Estado deve ser
transferida da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos; posteriormente ela foi
alterada pela Lei n° 13.720, de 27/9/2000, que estabelece novo prazo
para a transferência da administração das cadeias.

Consultando a Lei n° 13.720 em seu art. 1°, 1, constatamos que a
administração do CERESP de Juiz de Fora - Centro de
Remanejamento da Secretaria de Segurança Pública - passa a ser
efetuada pela Secretaria de Justiça.

O questionamento proposto pelo requerimento é de interesse não só
para a segurança pública, como para os direitos humanos, pois
abarca o indivíduo como detento e a coletividade.

Resta-nos considerar, finalmente, que, objetivando dar maior clareza
ao texto da proposição, direcionando-a corretamente, optamos por
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apresentar-lhe substitutivo.

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

3.481/2002 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja solicitada ao Secretário de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos cópia do último laudo realizado nas dependências
do CERESP de Juiz de Fora, relativo à edificação do prédio e à
qualidade de suas instalações no que possa afetar a segurança dos
detentos e a segurança pública.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de novembro de
2002.

Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto
Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.503/2002
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em

análise requer à Presidência da Assembléia seja encaminhado ofício à
Delegacia de Polícia de Buritis, solicitando o envio a esta Casa das
providências tomadas por esse órgão referente ao inquérito em que
João Lopo Ornelas figura como vítima de latrocínio.

Publicada em 1211012002, vem a matéria à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela polícia

judiciária destinada à apuração de uma infração penal e sua autoria,
para que o respectivo titular da ação possa ingressar em juízo,
pedindo a aplicação da lei ao caso concreto.

Tendo conhecimento da prática do delito, a autoridade policial dará
início ao competente procedimento, se o crime for de ação pública
incondicionada, havendo ou não aquiescência da vítima ou de seu
representante legal.

Se da infração penal resulta morte, o delegado obrigatoriamente
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iniciará o inquérito de ofício, ficando claro que, no caso em
comento, houve abertura do procedimento para apurar a possível
autoria.

Finalizados os trabalhos, o dever do titular é o de encaminhar os
resultados à autoridade responsável pela ação penal pública
incondicionada - por se tratar de crime de latrocínio - para que ele
possa iniciá-la.

Esclarecemos, ainda, que o representante legal da vítima poderá
obter da polícia judiciária essa informação, sendo desnecessária a
interveniência deste Poder Legislativo para tal.

Caso a polícia judiciária negue a informação sobre a abertura do
inquérito, se ele está em andamento ou não, cabe mandado de
segurança e uma representação à Corregedoria.

Apresentada a denúncia e dado início à ação penal, o advogado de
quaisquer das partes pode saber em que fase se encontra o processo,
sem a intermediação do Poder Legislativo, cujas funções são mais
amplas que o mero funcionar como procurador dos cidadãos.

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

3503/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de novembro de

2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.506/2002

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado João Batista de Oliveira, por meio da proposição em
exame requer ao Presidente da Assembléia seja enviado expediente à
Loteria do Estado de Minas Gerais solicitando a relação de entidades
e órgãos contemplados por essa autarquia com verbas destinadas à
área social no período de janeiro a outubro de 2002.

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

Fundamentação
O pedido de informação pleiteado, ou seja, a relação de entidades e

órgãos contemplados com a distribuição da renda líquida da Loteria
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do Estado de Minas Gerais - LEMG - até 27110/2002, conforme
dispõe o Decreto n° 36.462, de 1°/12/94, constantes na execução
orçamentária, sob a modalidade de aplicação "50" - transferência a
instituições privadas, está à disposição dos Senhores Parlamentares,
no "Armazém SIAFI".

Por tal razão, não achamos oportuno o envio da solicitação em tela,
mas entendemos por bem juntar a este parecer, sob o título
"Execução Orçamentária da Loteria Mineira Exercício 2002 -
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos" os dados
requeridos a serem encaminhados ao solicitante.

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

3.506/2002.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de novembro de

2002.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 412 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/11/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - 2' Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Resolução n° 2.472/2002 - Projetos de Lei nos 2.473 a 2.475/2002 -
Requerimentos n

o
s 3.556 a 3.562/2002 - Requerimentos dos

Deputados Anderson Adauto (2), Paulo Piau, Antônio Andrade (4) e
Antônio Carlos Andrada - Comunicações: Comunicações dos
Deputados José Braga e Márcio Cunha - 2 Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo Piau e António
Andrade (4); deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 922 e

1.269/2000; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça concluindo
pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 2.10312002; aprovação -
Relatório Final da CPI da CEMIG; questões de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; aprovação - Relatório Final da CPI do Fundo
SOMMA; encerramento da discussão; questão de ordem; suspensão
e reabertura da reunião; rejeição - Questões de ordem - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada;
questão de ordem; aprovação - Requerimento do Deputado Rogério
Correia; aprovação - Requerimento do Deputado Anderson Adauto;
indeferimento - Requerimento n° 3.361/2002; aprovação com a
Emenda n° 1 - Requerimento n° 3.368/2002; aprovação com as
Emendas n os 1 e 2 - Requerimento n° 3.370/2002; discursos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Edson Rezende;
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 3.398/2002;
discurso da Deputada Maria José Haueisen; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 3.404/2002; aprovação na forma
do Substitutivo n° 1 - 2 a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério

LA
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Correia; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - 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 - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga
- José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Maria Oiívia - Mauro Lobo - Miguei
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmoio Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 141h15min, a lista de

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

1  Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFIC1OS
Do Sr. Vittorio Medioh, Deputado Federal, informando, em atenção

ao Requerimento n° 3.446/2002, da Comissão de Direitos Humanos,
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que está acompanhando a tramitação da matéria relativa à revisão
do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Federal n°9.099, de 1995.

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil,
informando que o objeto do Requerimento n° 3.490/2002, da CPI das
Carvoarias (celebração de convênio entre órgãos estaduais e federais
para maior eficácia na fiscalização de relações de trabalho no Estado)
foi encaminhado ao exame da Secretaria do Trabalho.

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação,
encaminhando esclarecimentos em atenção ao Requerimento n°
3.496/2002, do Deputado Agostinho Patrús.

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança
Pública, informando que autorizou o Sr. Alexandre Alves Liberal para
participar de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em
20/11/2002. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Alexandre Alves Liberal, Chefe da Divisão de Crimes contra a
Vida do Departamento de Investigações da Secretaria da Segurança
Pública, comunicando que foi autorizado pelo titular dessa Pasta a
participar de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em
20/11/2002. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

TELEGRAMA
Do Sr. Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados,

informando o recebimento do Ofício n° 1.490/2002/SOM, que
encaminhou o Requerimento n° 3.446/2002, da Comissão de Direitos
Humanos.

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 RESOLUÇÃO N° 2.472/2002
- O Projeto de Resolução n° 2.472/2002 foi publicado na edição

anterior.
PROJETO DE LEI N°2.473/2002

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Rural de Matinha, com sede no Município de Pará
de Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento Rural de Matinha, com sede no
Município de Pará de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural

de Matinha tem sede no Município de Pará de Minas, e se encontra
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne a atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares 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°2.474/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Capoeira

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

Comunitária de Capoeira Grande, 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.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária de Capoeira Grande tem

sede no Município de Onça de Pitangui e se encontra em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais, no que concerne a atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
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parlamentares 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°2.475/2002
Declara de utilidade pública a Sociedade Espírita AlIan Kardec, com

sede no Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Espírita

Allan Kardec, com sede no Município de Janaúba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2002.
Elbe Brandão
Justificação: A Sociedade Espírita AlIan Kardec, com sede no

Município de Janaúba, foi fundada em 24/4/76, é uma sociedade civil
de assistência social, beneficente, de caráter científico, filosófico,
educacional, moral, cristã, filantrópica, cultural e sem fins lucrativos.

Necessário ressaltar que os membros de sua diretoria são
reconhecidamente pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício
de suas funções.

Desde a sua fundação, a Sociedade Espírita Allan Kardec de
Janaúba vem cumprindo fielmente as suas finalidades estatutárias,
prestando relevantes serviços à sociedade com a prática da caridade,
sendo para eles essa prática um dever social e princípio de moral
cristã. A entidade promove ainda atividades voltadas para o
desenvolvimento educacional, curricular e extracurricular, de crianças
e adolescentes carentes daquele município. Promove palestras,
estimula o trabalho do menor carente por meio de exposição
cooperativa e oficinas. Mantem, gratuitamente, creches, albergues,
clínicas hospitalares e odontológicas, restaurante comunitário, entre
outras ações que têm por objetivo a promoção do bem estar da
coletividade e daqueles que a ela recorrem, comprometendo-se com
todas as iniciativas que propugnam pelo respeito humano e pela
fraternidade entre as diversas classes sociais, de acordo com seus
preceitos estatutário.

Isso posto, a Sociedade Espírita AlIan Kardec espera ampliar seu
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atendimento a toda a população, principalmente a carente, com o
título declaratório de utilidade pública, firmando parcerias com órgãos
do Estado para atingir esse objetivo.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.556/2002, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado

voto de congratulações com o Hospital São Lucas, pelos 80 anos de
fundação daquela entidade. (- A Comissão de Saúde.).

N° 3.557/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública denúncia formulada
pelas Forças Vivas da Comunidade de Cataguases.

N° 3.558/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comando-Geral da Polícia Militar denúncia
formulada pelas Forças Vivas da Comunidade de Cataguases.

N° 3.559/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça denúncia
formulada pelo Sr. Luiz Cláudio Lemos.

N° 3.560/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Ministério Público denúncia formulada pelo Sr. Luiz
Cláudio Lemos.

N° 3.561/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretária da Segurança Pública denúncia formulada
pelo Sr. Luiz Cláudio Lemos.

N° 3.562/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública denúncia anônima
apresentada a esta Comissão, sobre maus-tratos sofridos por
detentos da Penitenciária de Itajubá.

Do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja realizada audiência
pública para debater o Projeto de Lei n° 1.416/2001. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Anderson Adauto, Paulo Piau, Antônio Andrade (4) e Antônio Carlos
And rada.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
José Braga e Márcio Cunha.

2 Farte (Ordem do Dia)
P Fase

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, três projetos dizem

respeito à apreciação de contas do Governador e em dois deles
existem emendas que não foram publicadas. Esses dois projetos -
serão retirados da pauta antes da discussão, devido à não-publicação
das emendas?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que os
Projetos de Resolução n os 1.465 e 1.466/2001 serão retirados da
pauta no momento oportuno.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n os 3.557 a 3.562/2002, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Márcio Cunha - informando
sua ausência do País no período de 14 a 22 do corrente mês para
participar do 1° Simpósio Internacional de Educação e Tradicional
Medicina Chinesa em Beijing - China (Ciente. Publique-se. Cópia à
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Paulo Piau, solicitando que o parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.883/2001 seja
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incluído em ordem do dia, e, nos termos do inciso VII do art. 232,
c/c O art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
Antônio Andrade (4), solicitando que os Projetos de Lei n

o
s 2.254,

2.261, 2.262 e 2.364/2002 sejam encaminhados à comissão seguinte
a que foram distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu
o prazo para emitir seu parecer.

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

922/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, que autoriza o Poder
Executivo a doar os próprios públicos que especifica aos municípios.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.269/2000, da
Deputada Elaine Matozinhos, que estabelece normas referentes às
práticas comerciais que envolve a venda de títulos de capitalização e
similares no Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n°

2.103/2002, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Capinópolis o imóvel que especifica. O parecer
conclui pela antijuridicidade do projeto. O parecer teve a sua
discussão encerrada na reunião ordinária realizada ontem à tarde. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Relatório Final da CPI da CEMIG, incluído na ordem do dia, nos
termos do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Esse relatório da CPI da CEMIG é

bastante antigo. Solicitaria a suspensão dos trabalhos, por 10 minutos,
para que possamos relembrar o seu conteúdo, devido às polêmicas
existentes.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, gostaria que o mesmo
fosse aplicado ao Relatório da CPI do SOMMA.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de

ordem suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a
reunião por 5 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em

discussão, o relatório. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o relatório. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Relatório Final da CPI do Fundo SOMMA. Incluído em ordem do dia
nos termos do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno para
reexame parcial, a fim de suprimir do relatório a parte referente ao
Município de Bocaiúva. Em discussão, a parte do relatório objeto do
reexame. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião por alguns minutos para entendimentos entre as Lideranças.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pela Deputada Elbe Brandão, vai suspender a reunião por 5
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Em votação, a parte

do relatório objeto do reexame. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado o Relatório Final da CPI do Fundo SOMMA, exceto no que
se refere ao Município de Bocaiúva. Oficie-se.

Questões de Ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, algumas pessoas

disseram que estão magoadas comigo, mas isso é injusto.
Participamos da Comissão de Direitos Humanos e levamos o trabalho
a sério. Fizemos o seguinte requerimento, que foi publicado no "Diário
do Legislativo" em 12/9/2002: "seja formulado apelo ao Secretário da
Segurança Pública com vistas a que acione o Delegado de Polícia
Seccional Sul para que envie a esta Casa cópia do inquérito relativo
ao homicídio qualificado em que figura como vitima a jovem Cristiana
Aparecida Ferreira".

Esse requerimento era muito importante para a reunião de hoje, pois
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a comissão queria fazer ao Delegado e à família, várias perguntas
importantes mas o requerimento foi rejeitado. Ficaram magoados
comigo, pensei que a Secretaria da Segurança é que não havia
enviado, mas a assessoria disse que a Mesa havia rejeitado o
requerimento. Na Comissão falei que não podíamos omitir essas
questões. Sinto muito que a Mesa tenha optado pela rejeição desse
requerimento. Se tiver alguém magoado comigo, que me desculpe,
mas não poderia me omitir; é meu compromisso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Marcelo
Gonçalves que a Mesa tem tomado essas decisões quando são
solicitadas cópias de inquéritos. Não foi somente nesse caso. V. Exa.
disse para a imprensa que acobertamos esse processo, o que não é
verdade, tanto que hoje está havendo reunião da Comissão com a
participação de pessoas convidadas pela Mesa, com assinatura do 1°-
Secretário e do Presidente. Não houve omissão da Assembléia
Legislativa. Nós, da Mesa Diretora, não estamos arquivando ou
acobertando nada. E apenas uma definição da Mesa - quando há
pedidos de cópias de inquéritos, opinamos pela não-aprovação do
requerimento. Hoje, na reunião da Mesa, indeferimos outro
requerimento com o mesmo conteúdo. Quero deixar bem claro que
em momento algum a instituição, que V. Exa. denunciou, participou
nem participa de acobertamento de crime ou ação de quem quer que
seja, muito menos da Comissão de Direitos Humanos, que está
trabalhando por autorização da Mesa, com as pessoas que V. Exa.
quis convidar.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, o senhor disse
que a Mesa tem-se portado dessa maneira. Pergunto: com base em
qual artigo do Regimento Interno? Constitucionalmente, fiscalizar os
atos do Poder Executivo compete ao Poder Legislativo. Quando o
Deputado Marcelo Gonçalves elaborou e apresentou esse
requerimento, estava dentro de suas limitações constitucionais.
Entendo que a posição da Mesa estaria contrariando o que a
Constituição do Estado permite. Por que não solicitar à Secretaria
cópia do inquérito, já que inquérito policial trata-se de ato praticado
pelo Poder Executivo, executado pelo Delegado de Polícia que
pertence ao Executivo? Não vejo com que embasamento legal a Mesa
indeferiu o pedido.
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O Sr. Presidente - (- Lê:) A Mesa entende que "a essa peça

investigatória," isso está escrito na fundamentação do que foi
publicado, "não se aplica o princípio da publicidade nem do
contraditório, e suas conclusões deverão ser encaminhadas ao
membro do Ministério Público para o oferecimento da denúncia
perante o juízo, deflagrando, portanto, o devido processo penal.
Ressaltamos, ainda, que os advogados das partes podem consultar
os autos do inquérito policial sem a intermediação do Poder
Legislativo, cujas funções são mais amplas que o mero funcionar
como procurador do cidadão. Tal garantia acha-se inscrita no art. 5 0 ,
XXXIII, 'in verbis'."

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, continuo
entendendo que constitucionalmente não há amparo legal para que a
Mesa tenha vetado o requerimento. Esclareço que o inquérito policial
também é público. V. Exa. sabe disso. A partir do momento em que o
inquérito é encaminhado à Justiça, torna-se público. Se o Deputado
Marcelo Gonçalves requereu a cópia desse inquérito, estava
cumprindo fielmente seu papel de parlamentar e fiscal do Executivo. O
que contém esse inquérito que o Deputado não poderia folhear e
analisar com os demais Deputados da Comissão de Direitos
Humanos, para tomar as devidas providências? Uma das coisas que
mais têm causado dificuldades aos parlamentares é exatamente o fato
de sermos tolhidos de exercer nosso papel de fiscais do Poder
Executivo. Tanto eu como o Deputado Miguel Martini reclamamos isso
nessa legislatura. Propusemos emenda à Constituição para que
pudéssemos alterar o Regimento Interno. Os requerimentos propostos
nas comissões permanentes, de forma geral, ao chegarem à Mesa,
passam por uma triagem. Entendemos que temos que alterar o
Regimento. A proposta foi relatada pelo Deputado Sebastião Navarro
Vieira e dá a sugestão praticada no Senado. O Senado pode propor a
alteração do Regimento Interno através de 1/3 de seus membros, por
proposta da Mesa ou de comissão. Como as coisas estão
acontecendo, há muitos requerimentos, inclusive alguns solicitando ao
Governador a abertura de um conselho de identificação contra a
pessoa do Cel. Severo Augusto, por ter determinado que se rasgasse
uma ocorrência policial dentro do Departamento de Investigação,
liberando o cidadão que portava cocaína. Esse requerimento chegou à
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Mesa e parou. A grande preocupação nossa está, cada vez mais,
no fato de o Deputado estar sendo alijado das suas atribuições.
V.Exa., como Presidente desta Casa, tem a competência legal de
fazer com que isso não aconteça e que realmente os Deputados
possam exercer o poder que lhes foi conferido.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Sargento
Rodrigues que, em momento algum, vedamos qualquer atividade do
parlamentar. Todas as comissões que foram instaladas na
Assembléia, incluindo CPIs, tiveram todo o apoio da Mesa. Temos o
direito de preservar a Casa. Quando nos chega a responsabilidade de
analisar os requerimentos, tem sido feito dessa forma. Se V.Exa. não
concorda, pode reclamar, utilizando-se do recurso da Corregedoria.
Esta Mesa jamais irá se curvar às vontades desse ilustre Deputado.
Vamos cumprir o nosso Regimento Interno.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, sobre esse mesmo
assunto, a Comissão de Direitos Humanos solicita a cópia do inquérito
- da mesma forma que um advogado pode requerê-la - e o faz,
premida pelas circunstâncias e pelos autores, familiares ou amigos
envolvidos, enfim, cidadãos que procuram esta Comissão para a
busca de soluções. Hoje, esta Comissão, que teve a oportunidade de
discutir esse caso, no momento em que foi procurada e marcou essa
audiência... Os membros do Ministério Público, cerca de sete
Promotores, constituíram um grupo para reavaliar esse caso,
investigando se é homicídio ou suicídio. Então, Sr. Presidente, acho
que esta é a questão. Quando a Comissão de Direitos Humanos
elabora e aprova um requerimento desse teor, de um caso complicado
como esse, e tão necessário é, porque houve audiência pública, vejo
a necessidade de a Mesa desta Casa tenha um olhar de que é um
documento público. A própria Comissão, quando apresenta
requerimento, o faz para analisar e dar resposta aos cidadãos. Estes
pedem, insistem e, muitas vezes, têm a Comissão de Direitos
Humanos como último reduto, a última esperança, a vigésima quinta
estação, que pode solucionar muitos problemas que se arrastam na
justiça comum, na justiça militar ou no PROCON e tantas outras
instâncias do Estado e do município.

Gostaria que V.Exa. e a Mesa fizessem uma reavaliação nesse
sentido. Quando a Comissão de Direitos Humanos está solicitando, é
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porque já está premida por uma reivindicação de alguém
interessado no caso. Normalmente, são os familiares que buscam a
solução. O Deputado Márcio Kangussu, como Presidente da
Comissão, tem sido pressionado pela sociedade, que busca solução.
E muito ruim e constrangedor, quando, em uma audiência, não temos
a cópia desse inquérito, apesar de solicitada. Poderíamos tê-la em
mãos para ajudar na audiência, avançar e esclarecer melhor o caso. A
sociedade nos pede que fiscalizemos o Executivo, nos pede
respostas, e temos que ter o mínimo de instrumentação para isso.

Neste caso, vejo a necessidade de o Presidente desta Comissão,
quando faz este pedido, por meio de requerimento aprovado, ser
atendido pela Mesa. Mais cedo ou mais tarde, terá que encaminhar
para uma audiência. Normalmente acaba assim.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de tratar desse
mesmo assunto. Quero dizer ao Presidente que hoje foi constrangedor
para a Comissão de Direitos Humanos depender de dar algumas
olhadelas no inquérito que foi enviado para o Ministério Público, com a
solicitação de arquivamento do caso. A Comissão de Direitos
Humanos não tinha elementos para analisar aquilo que o
representante do Poder Executivo nos passava, tínhamos de
perguntar a ele: "O que se diz na pág. 159?". Trata-se de um inquérito
público, em que já havia sido solicitado o arquivamento do caso. E
nós, da Comissão de Direitos Humanos, sentimo-nos tolhidos, na
audiência da manhã, pela possibilidade de termos um elemento
importante para nosso trabalho, ao qual, a todo o momento, o
Delegado recorreria para manifestar-se. Mas, se quiséssemos saber
alguma coisa, tínhamos de perguntar ao Delegado.

Agora, estamos pedindo o inquérito e solicitando a fala de outros
representantes do Poder Executivo. Sr. Presidente, creio que não é
possível que as comissões da Assembléia Legislativa - nesse caso a
Comissão de Direitos Humanos -, sejam avaliadas. A Mesa deveria ter
convidado o Presidente da Comissão de Direitos Humanos para fazer
os devidos esclarecimentos. Trata-se de um caso em que o Poder
Executivo, representado pela polícia, solicitou o arquivamento,
entendendo que foi um suicídio. E um caso de repercussão, e fomos
para essa audiência sem ter um dado importante para discutir. A Mesa
sequer convidou o Presidente da nossa Comissão para que pudesse
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esclarecer a importância de termos uma resposta para dados
importantes, para enfrentarmos uma audiência pública. Não houve
essa preocupação, e creio que é algo que temos de discutir. Trata-se
de algo que, tenho de reconhecer, V. Exa. tratou na sua Presidência,
que é o poder de legislar e o de representar do Deputado Estadual.
Sr. Presidente, talvez V. Exa. não saiba, mas, em alguns momentos,
solicitamos informações a prefeituras, mas na Assembléia há o
entendimento de que o Deputado Estadual não pode fazer isso. Creio
que é algo em que temos de pensar. Não podemos solicitar uma peça
para discutir com os Promotores? Eles têm a peça, assim como a
autoridade do Executivo, e a Mesa da Assembléia decidiu que a
autoridade legislativa não pode ter esses elementos, decidiu que
temos de perguntar. O Delegado foi convidado, poderia aceitar ou
não, e veio, O Promotor não aceitou. Tínhamos de perguntar ao
Delegado: "o que está escrito na folha tal do inquérito? E na outra
folha?". Creio que temos de repensar essa situação.

Entendo a preocupação de V. Exa. de que, em algum momento,
possa haver um exagero por parte dos Deputados nessas reuniões.
Mas como podemos ir para uma reunião sem nenhum dado? E um
cidadão de Minas Gerais, que perdeu sua filha, que solicita à
Comissão de Direitos Humanos que intervenha, e não temos o direito
de ter em mãos os dados mais importantes para questionar o trabalho
feito pelo Poder Executivo? Isso tem de ser levado em consideração.
Vi que V. Exa. já tinha uma resposta ao questionamento que íamos
fazer, mas outra discussão e outras explicações devem ser feitas. Sr.
Presidente, a Mesa deveria ter tido o cuidado de convidar o
Presidente da nossa Comissão, Deputado Márcio Kangussu, para que
ele pudesse explicar a importância desses dados para os nossos
trabalhos.

Faltou essa preocupação por parte da Mesa. Sr. Presidente,
Deputado Antônio Júlio, hoje nos sentimos impotentes em alguns
momentos. Tivemos a contribuição da comunidade, que nos ligava,
prestando informações, e foi isso que, de alguma forma, deu-nos um
embasamento para fazer perguntas, porque os documentos nos foram
negados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite
que esse é o encaminhamento normal de todos os pedidos de
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requerimento de inquérito policial. Não analisamos o mérito.
Apenas temos esse entendimento específico, que poderá ser
modificado sem dificuldade. Esse requerimento foi rejeitado pela
Mesa, cujo parecer será aprovado ou rejeitado pelo Plenário.

Hoje, estamos encaminhando a todos os Deputados um projeto de
resolução que será analisado na próxima semana, que é o código de
ética dos parlamentares. Assim, poderemos mudar alguns
posicionamentos, não precisando policiar tanto todas as ações desta
Casa. Todos os Deputados receberão essa proposta na tarde de hoje,
a fim de que na semana que vem possamos analisá-la. De posse
dessa análise, faremos as modificações que julgarmos necessárias.

Nenhum Deputado tem o direito de reclamar desta Mesa, que deu
autonomia e todas as condições para que as comissões trabalhassem
da forma como julgassem melhor. Hoje, fomos injustamente
caluniados, pois disseram que a Mesa engavetou esse requerimento,
embora tivesse convidado as pessoas a participar da audiência
pública da Comissão de Direitos Humanos. A partir da semana que
vem teremos mecanismos para resolver essas pendências.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, as pessoas vieram porque
desejaram, mas foram convidadas pela Mesa. Os Promotores não
quiseram vir. Faltou um instrumento importante para o nosso trabalho.
Independentemente do código de ética, que considero fundamental,
essa discussão deveria ser aberta, a fim de que tivéssemos mais
oportunidade de expor a importância de alguns documentos sobre o
trabalho que realizamos. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, V. Exa. é pessoa
que muito admiro, mas está enganado com relação à audiência, que
não critiquei. Fiz referências ao requerimento do inquérito, que era
muito importante. Hoje, apresentei mais dois requerimentos. Um deles
de convocação do Cabo Mauro. Vou justificar esse requerimento, a
fim de que a Mesa não o rejeite. O inquérito da jovem Cristiana foi
atrasado em quatro meses, porque o Cabo Mauro, que fez a
ocorrência, disse que era suicídio consumado. Pelo que entendo - e já
pedi esclarecimentos ao Deputado Sargento Rodrigues -, esse policial
não tinha condições culturais nem éticas para concluir que se tratava
de suicídio consumado. A Polícia Civil somente após quatro meses
iniciou o inquérito.
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O outro requerimento é de nova solicitação do inquérito ao

Tribunal de Justiça e ao Ministério Público. Já sei que a resposta da
Mesa será não. Mas solicito que pense no requerimento de
convocação do Cabo Mauro, porque esse policial não tinha condições
de concluir, em sua ocorrência, que se tratava de suicídio consumado,
atrasando o inquérito policial em quatro meses, argumento que
usaram hoje.

Sabemos que V. Exa. vem realizando um belo trabalho durante os
dois anos em que está à frente desta Casa. O que estou reclamando
diz respeito ao requerimento, que é muito importante. Sabemos todos
os nomes. Não queremos o inquérito para denunciar o primeiro
escalão do Governo, porque já temos conhecimento disso por meio de
telefonemas e de depoimentos do pai da jovem. O caso está mal-
explicado: se não fosse o Ministério Público, a luta do pai estaria
encerrado.

Sei que um dos requerimentos será rejeitado de antemão, mas
solicito que a Mesa pense a respeito do segundo requerimento de
convocação do Cabo Mauro para depor na Comissão de Direitos
Humanos, já que, repito, colocou suicídio consumado em sua
ocorrência.

O inquérito policial ficou quatro meses parado, todas as provas que
poderiam ter sido feitas desapareceram, houve várias contradições.
Mas nossa audiência, mesmo sem o inquérito, foi muito proveitosa.
Quem a ela assistiu saiu satisfeito com a Comissão.

Sinto admiração por V.Exa. e pela Mesa. Meu lamento foi em
relação ao requerimento do inquérito, não para dar nome aos "bois" do
primeiro escalão, porque isso nós já sabemos.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, creio que seja oportuno
reafirmar aqui o que já temos defendido. Há quase que um consenso
na Casa de que os instrumentos de que dispomos para o exercício do
nosso mandato podem ser melhorados, especificamente nessa
questão de requerimentos. Só para dar um exemplo, semana
passada, se não me engano, chegou a meu gabinete um pedido de
uma Delegada para que eu prestasse informações sobre a denúncia
da existência de uma clínica que praticava aborto nas proximidades
do Bairro Santo Agostinho. Esse fato ocorreu há aproximadamente
três anos, quando, numa reunião de Comissão que eu estava
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presidindo, uma senhora, publicamente, pela televisão, denunciou
a existência da clínica nas proximidades do Santo Agostinho.

Imediatamente, a partir do resultado da reunião, fiz um requerimento
para que a polícia civil tomasse providências imediatas para
confirmação dessa denúncia e para que fosse apurado o caso. Só
aproximadamente um ano depois o requerimento foi aprovado, após
minha denúncia da tribuna. Imagine se tivesse que "estourar" uma
clínica clandestina de prática de aborto, que já tinha sido até citada
pela televisão. Só um ano e meio depois o requerimento foi aprovado.
E agora, duas semanas atrás, a Delegada vem pedir informações a
respeito do assunto.

A sociedade civil quer sentir-se mais segura e está a cobrar do
Poder Legislativo, no qual temos a competência de legislar,
representar e fiscalizar, maior eficiência fiscalizadora.

O que estamos propondo, Sr. Presidente, é que aproveitemos agora,
já que vamos discutir e votar o código de ética, a criação de um
conselho de ética, que será um instrumento muito importante para o
andamento desta Casa, para incluirmos a modificação na tramitação
de requerimentos. E comum na Comissão de Fiscalização Financeira
necessitar-se de alguma informação do Executivo para subsidiar o
nosso voto em relação a determinada matéria e, se esperarmos a
tramitação do requerimento, não teremos tempo de conseguir isso na
Comissão.
Creio que esta Casa é presidencialista e excessivamente

concentradora de poder. Por exemplo, a própria pauta dos trabalhos
desta Casa deveria ser mais democratizada para que fosse definida
pelo Colégio dos Líderes ou pela Mesa, numa deliberação livre do
Presidente. VExa, sabe disso, o Presidente anterior tinha posição
favorável quanto a isso, mas nada foi feito.

Estamos renovando o pedido para que a tramitação de
requerimentos seja mais rápida e democrática. Muito obrigado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos

Andrada solicitando a inclusão em ordem do dia da Proposta de
Emenda à Constituição n° 84/2002.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Gostaria de conhecer a ementa da
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Proposta de Emenda à Constituição n° 84.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, a ementa é a seguinte:
"Inclui o orçamento da Seguridade Social na Lei Orçamentária Anual".

Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando que o
Projeto de Lei n°1.416/2001 seja distribuído, em 2 0 turno, às
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Anderson Adauto, solicitando que o
Projeto de Lei n°1.416/2001 seja distribuído, em 20 turno, à Comissão
de Transporte. A Presidência indefere o requerimento, nos termos do
inciso XXIII do ai. 82 do Regimento Interno. Arquive-se.

Requerimento n° 3.361/2002, da Comissão de Turismo, ao Diretor-
Geral do DER-MG, de informações que menciona sobre o cronograma
das obras de reparos nas estradas de acesso a São João dei-Rei e
região. 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°
3.361/2002 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.368/2002, do Deputado João Batista de Oliveira,
ao Secretário de Assuntos Municipais, de relação dos convênios
assinados entre aquela Secretaria e as Prefeituras Municipais, no
período de julho de 2001 a maio deste ano, com as especificações
que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta. Em votação,
o requerimento, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Em votação,
as Emendas n os 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 3.368/2002 com as Emendas n

o
s 1 e 2. Oficie-se.

Requerimento n° 3.370/2002, da Comissão de Saúde, de
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informações ao Secretário da Saúde sobre o número de convênios
assinados para o repasse de verbas, bem como sobre os órgãos e
municípios com os quais foram firmados, além de outras que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
uma das conquistas mais importantes que o setor da saúde conseguiu
nestes últimos anos foi a aprovação da Emenda à Constituição n° 29 à
Constituição Federal, que garantiu, a partir do ano 2000, a vinculação
de um mínimo de recursos orçamentários para a saúde em todos os
níveis de governo: União, Estados e municípios. Como essa emenda
foi votada no final do ano 2000, apesar de referenciar ainda nesse
mesmo ano o mínimo constitucional de 7%, reconhecemos que era
muito difícil para o Estado - que sempre aplicou poucos recursos na
saúde - cumprir a determinação constitucional, já que os valores não
estavam previstos no orçamento e já se estava no final do ano. Por
isso não insistimos com o Governo do Estado quanto ao cumprimento
desse mínimo referente ao ano de 2000, mas já naquela época
comunicamos ao Governo, na Assembléia Legislativa, que
tomaríamos todos os cuidados para que esse mínimo fosse aplicado a
partir de 2001.

Várias vezes nesta Assembléia, na Comissão de Saúde, da qual
muitos dos nossos colegas participaram, fizemos audiências públicas
e alertamos o Governo, por intermédio das Secretarias da Saúde e da
Fazenda, que iríamos cobrar, porque o povo carecia da aplicação
desse mínimo constitucional.
Mostramos, em todas as análises que fizemos, que

lamentavelmente o Governo de Minas não estava aplicando da forma
mais adequada os recursos necessários para a saúde. O Governo,
não tendo aplicado esse mínimo constitucional, tomou uma medida
que, embora legal, era inadequada para o pleno atendimento das
necessidades da saúde.

Como não havia aplicado os recursos, o Governo, de maneira
açodada e sem planejamento adequado, fez convênios com
municípios e instituições cujo valor era superior a R$260.000.000,00.

rÀ1



723
Como não foram aplicados no final do ano de 2001, esses recursos
foram repassados para este ano como Restos a Pagar'. Os
convênios, em sua maioria, tinham o objetivo de atender ao programa
de assistência básica fundamental, a fim de se corrigirem
determinadas distorções e de se evitar o agravamento de certas
doenças, como a dengue, presentes em nosso Estado.

O que vimos durante o ano? Os convênios não foram cumpridos,
embora os recursos devessem ser liberados mensalmente para
cumprir o atendimento à atenção básica de saúde. O próprio Conselho
Estadual de Saúde impôs limite no sentido de exigir a prestação de
contas e a execução desses contratos, sob pena de não se aprovarem
as contas do Governo. Vários alertas foram dados ao Governo.
Apesar das audiências públicas e da não-aprovação das contas pelo
Conselho Estadual de Saúde, o Governo, pelo que sabemos, não fez
a aplicação dos recursos na atenção básica de saúde. Disso resultou
o agravamento da situação da saúde no Estado.

Vemos hoje, estarrecidos, as afirmações de agentes do Governo
informando que a dengue volta numa condição muito mais grave. A
situação piorará. Ainda assim, o Governo não está cumprindo esse
mínimo.

O requerimento que a Comissão de Saúde está fazendo, para o qual
já deveríamos ter obtido resposta, é com vistas a saber qual o grau de
descumprimento da aplicação dos recursos. Assim poderemos
solicitar e exigir que o Governo aplique os recursos para que a
situação da saúde no Estado seja corrigida e melhorada.

As vezes, as pessoas ficam aborrecidas com minha cobrança
insistente. Em uma reunião da Comissão de Saúde, vi um dos
Secretários Adjuntos da Fazenda reclamar que batíamos em uma só
tecla. Bato nessa tecla para que não tenhamos de mostrar que
existem erros graves em outros lugares.

A situação da saúde é tão grave no Estado que, em determinadas
localidades, pacientes com doenças graves estão sendo selecionados
para serem tratados em detrimento de outros, que não serão tratados
por falta de recursos, medicamentos e estrutura de atendimento.

E uma verdadeira escolha de Sofia resolver quem vai viver, para
deixar outros morrerem à míngua.

0 Estado não está cumprindo a ordem constitucional vigente.
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Chamo a atenção para esse requerimento. Temos avaliado muitas
ações positivas - e não deixamos de reconhecê-las em nenhum
momento -, mas o Governador Itamar Franco está faltando com a sua
responsabilidade de governante no setor da saúde. Está
descumprindo a ordem constitucional vigente. Governador, é
necessário que V. Exa. tome providências urgentes e exija dos seus
representantes, assessores e Secretários que os recursos sejam
destinados à saúde, para melhor atender à população.

Muitos estão morrendo antes da hora por falta de tratamento. Muitos
estão tendo sua saúde prejudicada. O sofrimento está aumentando
por falta de atendimento adequado. E necessário tomar conhecimento
dos convênios e da aplicação dos recursos na área da saúde, para
que passemos a ocupar um lugar diferente e mais elevado no respeito
à Constituição e às leis do Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimen ta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

embora, à primeira vista, pareça um requerimento da Assembléia de
esclarecimentos à Secretaria da Saúde a respeito dos convênios
celebrados esse ano - até então, a grande maioria dos convênios não
foram pagos -, também entendo que é de fundamental importância,
principalmente para os membros da Comissão de Saúde, obter as
informações oficiais que estamos requisitando por meio da Mesa.

O Deputado Adelmo foi bastante preciso na sua explanação,
mostrando que os convênios celebrados, que perfazem um total de
mais de R$260.000.000,00, foram autorizados e assinados para fazer
frente a uma exigência da Constituição Federal, que obriga o Estado a
aplicar 8,42% das receitas correntes líquidas no ano de 2001 e 9,5%
neste ano. Acontece que, por dificuldades de caixa, as quais todos
conhecemos, principalmente o Deputado Adelmo, que foi Secretário
da Saúde, o Governador Itamar Franco e seu Secretário Carlos
Patrício estão absolutamente impossibilitados, até o momento, de
arcar com o ônus do pagamento desses convênios. A Secretaria da
Saúde não tem, literalmente, condição de pagar os convênios
assinados com mais de 500 municípios, os quais totalizam
R$260.000.000.00.

Mas existe uma luz no fim do túnel: amanhã o Governador Itamar
Franco estará em Brasília cobrando do Governo Federal uma conta de
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R$1.200.000.000,00, referente a serviços prestados pelo Estado,
como reparos, pavimentações e reformas das rodovias federais, que,
na verdade, totalizam R$2.300.000.000,00, mas a União reconhece
dívida de R$1.200.000.000,00.

O Governador Itamar Franco já disse, inúmeras vezes, alto e bom
som, que esses recursos serão utilizados para o pagamento do 13°
salário dos funcionários do Estado e que será repassada à Secretaria
da Saúde quantia em torno de R$300.000.000,00, para cumprir a
exigência constitucional com a qual até então o Estado está em
débito.

O Estado tem até o dia 31 de dezembro, como data limite, para
pagar esses convênios. Sabemos das dificuldades de caixa,
principalmente da Secretaria da Saúde, e também das inúmeras
dificuldades pelas quais passam os nossos municípios mineiros, que
estão confiantes na palavra do Governador e no aval que os
Deputados deram aos Prefeitos na assinatura dos convênios. Assim,
os Prefeitos também contam com esses recursos para minorar um
pouco a situação dramática da saúde pública no Estado.

A nossa Comissão de Saúde, representada pelo Presidente,
Deputado Cristiano Canêdo, em diversas ocasiões abordou esse
assunto. Promovemos audiências públicas e trouxemos inúmeros
Prefeitos à Casa, que fizeram relatos dramáticos da situação da saúde
pública em seus municípios.
Ainda há pouco, ao lado do Deputado Fábio Avelar, recebi

telefonema do Prefeito de Januária, José Fino, dizendo, em tom de
desespero, que virá a Belo Horizonte na próxima terça-feira,
acompanhado de Vereadores e da Secretária Municipal de Saúde,
para mostrar, primeiro, ao Sr. Secretário da Saúde e, depois, à grande
mídia as dificuldades pelas quais está passando. Mostrar como é
difícil obter o medicamento que é devido, as dificuldades para atender
à grande demanda de urgência e emergência em Januária, que
congrega mais de 20 municípios. Trata-se de uma cidade-pólo com
mais de 80 mil habitantes, a qual diariamente enfrenta grandes
problemas para esclarecer à população sobre as dificuldades que têm
para atender à urgência e emergência, e até mesmo às consultas de
atendimento básico.

Disse ao Prefeito que deveria vir mesmo a Belo Horizonte para fazer

rs



79 
essa denúncia, que deveria chamar a grande imprensa e denunciar
à sociedade o que passa o seu município, que é uma amostra do que
passam os outros mais de 800 municípios, inclusive a Grande Belo
Horizonte. Temos a responsabilidade de fazer essa cobrança através
deste requerimento. Sei das dificuldades pelas quais passa o General.
Sei das dificuldades pelas quais passa o Governador Itamar Franco.

Não entendo muito de leis, em vista de ter formação médica. Há oito
anos estou na Casa, e tenho uma experiência de 16 anos como
parlamentar porque fui também Vereador da Câmara Municipal de
Montes Claros por oito anos. Com toda essa minha experiência,
embora leigo na área, não vejo saída.

Se é uma exigência constitucional datada de 2001, que deveria ser
atendida até 31/12/01, mas não o foi por falta de condições financeiras
e passou para 2002. Pela experiência que tenho, entendo que o
Governador terá dificuldades perante a lei e a justiça para explicar por
que não vai quitar os Restos a Pagar de 2001, que ficaram para ser
pagos em 2002.

Então, essas informações são fundamentais para a Casa. Não para
encostarmos mais uma faca no pescoço do Secretário da Saúde ou
do próprio Governador, mas para que possamos esclarecer a
sociedade e cobrar do Presidente da República os recursos devidos
ao Estado, os quais serão utilizados para o pagamento do 130 salário
e para saldar as dívidas das centenas e centenas de convênios e
contratos assinados e de projetos aprovados, que são fundamentais
para o bom andamento da saúde pública.

No tempo que me resta, gostaria de denunciar a situação dramática
do Pronto Socorro da Santa Casa de Montes Claros, que faz milagres
para atender a mais de 100 municípios e que se transformou numa
ante-sala, desculpem-me a palavra, num inferno, onde podemos
observar dezenas e dezenas de colchões no chão e todas as macas
ocupadas por pacientes graves, encaminhados do Norte de Minas e
do Sul da Bahia. E tudo isso pode não ser resolvido, mas acalentado,
com o cumprimento desses contratos, pois para Montes Claros
existem recursos da ordem de R$ -1.200.000,00, decisivos para
melhorar um pouco essa situação dramática do setor de emergência
do maior hospital do Norte de Minas e do Sul da Bahia.

Termino declarando-me favorável à aprovação deste requerimento e
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solidário ao Governador Itamar Franco e ao Secretário Carlos
Patrício, que procuram encontrar soluções e superar este momento
dramático de desespero. Espero que Itamar Franco possa retornar de
Brasília trazendo a boa notícia da liberação dos nossos recursos, para
que possamos pagar os funcionários estaduais e saldar esses
convênios fundamentais para a saúde pública do nosso Estado.

- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores, reputo de vital importância a aprovação do
Requerimento n° 3.370/2002, da Comissão de Saúde, no que diz
respeito à questão dos convênios assinados entre o Estado e os
municípios.

Na base dos planos nacional, estadual e municipais de saúde está a
questão da descentralização dos serviços de saúde em regiões e
pólos, para que se faça, do ponto de vista administrativo, a
descentralização de recursos e de serviços, de forma a desonerar as
grandes cidades, especialmente as capitais. E este o enfoque que se
deve dar a esses convênios, de forma que as cidades-pólos invistam
no que mais precisam, repercutindo nos outros municípios que
compõem a região.

Por meio de uma luta de muitos anos, a área da saúde, as
organizações não-governamentais, os sindicatos, os órgãos públicos e
várias instituições públicas conseguiram, em 2000, a aprovação da
Emenda à Constituição n° 29, que viabilizou recursos para a saúde
pela União, pelos Estados e pelos municípios.

A União é obrigada a cumprir a emenda à Constituição, o mesmo
acontecendo aos municípios. Essa obrigação tem premido os
municípios a direcionar recursos, de acordo com a lei, para o
cumprimento das ações básicas de saúde assim como para aquelas
de maior complexidade. Existe a discussão em torno do cumprimento
dessa emenda à Constituição e Minas Gerais, que, em 2001, não a
cumpriu, também em 2002, neste momento de dificuldades
financeiras, dificilmente poderá fazê-lo. O Estado brasileiro, por lei,
tinha o compromisso de investir o percentual de 25% de seus recuros
na educação, montante que lhe dava condições para cumprir o
mínimo de programas e projetos nessa área. O Estado, assim como
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os municípios e a União, vem observando o percentual de 25%
para a educação. Se na educação há essa necessidade, essa
premência, não podemos diminuir a importância da obrigação de o
Estado cumprir a Emenda à Constituição n° 29, fruto da luta da
sociedade brasileira, porque se o paciente não for assistido no
momento de emergência, de doença grave, corre risco de morte,
sofrimento intenso ou lesão corpórea ou psíquica que o levará a
necessitar de cuidados por toda a vida.

O requerimento que a Comissão de Saúde apresenta à Casa nada
mais é que seu compromisso histórico de luta pela saúde pública,
desde as ações básicas até as de maior complexidade. Em 1999, a
Comissão de Saúde levou ao Governador do Estado e ao Secretário
de Saúde, à época, uma proposta de participação, juntamente com os
municípios, nas ações básicas de saúde, programa chamado
Municipalização Solidária. Nesse programa, Estado e municípios
somavam recursos para atuar nas ações básicas de saúde. As ações
básicas de saúde são promotoras de saúde e instrumentos de
prevenção de doenças. No entanto, apesar de esse programa ser
abrangente, tendo capilaridade para todos os municípios mineiros,
apesar de ser preventivo e promotor da saúde, tendo um custo muito
menor do que a atuação em doenças mais complexas, não
conseguimos convencer o Governador do Estado, naquele momento,
a fazer a implementação dessas políticas, que lhe custariam cerca de
R$50.000.000,00 a RS60.000.000,00, envolvendo, de forma solidária,
os municípios, especialmente nas ações básicas de saúde: nos postos
de saúde de atenção primária, nas vacinações, em trabalhos junto à
engenharia sanitária na busca da prevenção e da promoção da saúde.
Agora, com a Emenda à Constituição n° 29, o Estado passa a gastar
muito mais. Apenas com convênio, gasta cerca de R$260.000.000,00.
Saímos, recentemente, de um pleito eleitoral, onde tivemos toda a
possibilidade de discutir as questões de saúde, nas várias regiões
dessas Minas Gerais, constatando que as cidades e regiões mais
pobres recebem muito menos recursos que as mais ricas.

Se fizermos a análise dos recursos que aportam para a região do
Sul de Minas, por exemplo, e compararmos esse aporte com os da
região do Norte de Minas, veremos que o Sul de Minas recebe um
total de quase dez vezes mais recursos que o Norte.
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Contraditoriamente, o Norte de Minas, devido à sua condição
peculiar de miserabilidade, de pobreza, da seca, inclusive, que assola
aquela região, tem problemas de saúde dez vezes maiores do que o
Sul.

Então, há contradição da necessidade de investimentos de recursos
com a realidade vivida por cada região, por cada município.

Assim, discutimos esse requerimento para dizer que dos convênios
assinados com mais de 500 municípios dependem para ações
importantes na área de saúde e ações resolutivas, porque, quando
temos a NOAS, Norma Operacional para a Saúde, e que a constrói do
ponto de vista da descentralização, precisamos fazer a pergunta e
obtermos a resposta. Assim, para descentralizarmos as ações de
saúde em cidades pólos, para que possam atender a cidades
menores do entorno, é preciso haver instrumentalização dessas
cidades; não adianta torná-las pólos se não têm exames sofisticados
como tomografia computadorizada, ambulatório especializado para
atender a exames mais sofisticados, profissionais da saúde
especializados em determinadas doenças para atender aquela região,
ambulatório de urgência e emergência, CTI, enfim, se não existem
tantos outros equipamentos que custam muito para aquela cidade e
que, portanto, precisa, nesse caso, o Estado estar investindo para que
a descentralização, de fato, ocorra do ponto de vista da resolução das
ações de saúde.

E por isso, então, que defendemos a aprovação desse
requerimento, para que a Comissão de Saúde tenha um retrato do
que são esses pedidos e convênios, os seus impactos na
resoiutividade das ações de saúde naquelas cidades e naquela região
e, por fim, conhecer também o impacto regional dessas ações, como o
Norte de Minas, o vale do Mucuri e o do Jequitinhonha.

Então, por isso defendemos a aprovação desse requerimento como
forma que a Comissão de Saúde tem para analisar e diagnosticar a
real situação desses convênios, das necessidades das cidades e da
sua resolutividade para a saúde do povo mineiro. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Em votação o

requerimento, salvo emenda. 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. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 3.370/2002 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n o 3.398/2002, da Comissão de Meio Ambiente,
solicitando informações ao Presidente do COPAM sobre a existência
de granja avícola no perímetro urbano na cidade de Canaã, bem como
se consta em seus registros o devido licenciamento ambiental para o
seu funcionamento. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Com a
palavra, para encaminhar, a Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia, quero
discutir esse requerimento que chega a esta Casa e encaminhar uma
discussão sobre ele.

Primeiramente, cumprimento a pessoa que motivou trabalho nesta
Casa para conseguir um direito que entendemos ser legítimo: a Sra.
Maria das Dores Teixeira de Freitas.

Não sei se ela nos escuta, por meio da TV Assembléia, ou se terá
conhecimento do meu pronunciamento, mas é bom louvar, neste
momento, a persistência das pessoas. A Sra. Maria das Dores
Teixeira de Freitas encaminhou à Presidência desta Casa, em
21/3/2002, uma correspondência lamentando a situação em que vive,
tendo próxima a seu lote e a casas de parentes que ficam no
perímetro urbano da cidade de Canaã uma granja, que causa grande
mal-estar para todos os moradores da região.
Queria considerar a morosidade do andamento dessa

correspondência e dos requerimentos a seu respeito. D. Maria das
Dores pede que essa correspondência seja apresentada à Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para que as providências
sejam tomadas, e faz referência a várias outras correspondências que
teria recebido em resposta a seu pedido de ajuda a vários Deputados
da Casa, para resolver o problema da granja, que prejudica o meio
ambiente, poluindo o ar da região e causando grande prejuízo à saúde
dos moradores.

Com muito humor, D. Maria das Dores faz referência às respostas
dos Deputados. Com relação a algumas, ela diz: "Que alegria!", pois
recebeu cartas de Deputados, orientando-a a procurar o Prefeito da
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cidade e a solicitar que olhasse a granja e se manifestasse. Mas o
Prefeito não tomou conhecimento e não respondeu.

Com referência a outras correspondências, ela começa: "Que
tristeza!", pois recebeu a correspondência de um Deputado desta
Casa, informando-a de que isso dependia, pura e simplesmente, do
município e de que não poderia atuar no caso.

Recebeu outra correspondência, pedindo-lhe que procurasse a
Assembléia Legislativa oficialmente, para, através de sua Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, tomar as providências.
Recebeu ainda algumas cartas, propondo-lhe que desse entrada a
recursos e, já cansada de tanto escrever para os Deputados, resolveu
fazer uma carta para a Assembléia.

Esta carta foi escrita em 19 de março, chegou a esta Casa no dia 21
de março e foi encaminhada à Mesa. Até hoje, esse processo se
arrasta. Chegou à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
e o Deputado José Milton fez um requerimento, aprovado no dia 28 de
maio, para que o COPAM se manifestasse. Agora, ela chega ao
Plenário. Já estamos no dia 20 de novembro, e o Plenário ainda deve
aprovar o requerimento referente à manifestação do COPAM, que
deve ir a Canaã para observar a criação de aves que prejudica o povo
da região.

Ressalto a morosidade do processo e das atitudes que deveriam ter
sido tomadas com a maior rapidez possível. E lamentável que isso se
arraste desde 19 de março até hoje, 20 de novembro, levando tudo
isso apenas ao endereçamento de uma correspondência ao órgão
responsável pela fiscalização.

São atitudes como as da Sra. Maria das Dores que mostram às
pessoas o que é cidadania. Apesar da morosidade e do
desconhecimento de sua correspondência, endereçada a várias
pessoas, parece-me que começamos a caminhar. O requerimento, se
aprovado, irá para o COPAM e tomara que, rapidamente, as
providências sejam tomadas. Que haja fiscalização para que os
moradores não permaneçam com sua saúde abalada, seus interesses
prejudicados por viverem o desconforto de estar próximos a uma
granja que, com certeza, exala mau cheiro, num ambiente que deveria
ser preservado de qualquer poluição!

Reafirmo meus cumprimentos à Sra. Maria das Dores e espero que
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o requerimento seja enviado o mais rápido possível ao COPAM. De
público, solicito ao COPAM que não permita que a burocracia prossiga
atrapalhando a vida de tantas pessoas.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 3.398/2002 na
forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 3.404/2002, do Deputado Ermano Batista, em que
solicita informações ao Governador do Estado e aos Secretários da
Fazenda e da Educação sobre os recursos orçamentários realizados
em favor da UEMG, da UNJIMONTES e demais instituições afiliadas,
bem como sobre sua destinação futura. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 3.404/2002 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

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

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

presente reunião os Projetos de Lei n
o
s 1.390 e 1.557/2001,

apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e
que faz retirar da pauta da presente reunião os Projetos de Resolução
n

o
s 1.465 e 1.466/2001, por não estarem preenchidos os

pressupostos regimentais para sua apreciação.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia, em que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de
modo que o Projeto de Lei n° 1.416/2001 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 21, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 124 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de novembro
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, Elbe Brandão, João Leite, Márcio Kangussu e
Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: cartas dos Srs. Antônio Sérgio Souto Bernardo,
detento da cadeia pública de São José do Jacuri, em que pede ajuda
no seu processo criminal; Antônio Braga de Oliveira e outros detentos
da cadeia pública de Santa Bárbara, em que solicita uma visita da
Comissão para conhecer a situação em que se encontram naquele
estabelecimento; e convite do Conselho Regional de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte aos membros da
Comissão, para participarem da eleição do representante da
sociedade civil na quarta composição desse Conselho, a realizar-se
no dia 31/10/2002. Passa-se à 1° 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, na forma do vencido
no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.429/2001, no 2 0 turno (relator:
Deputado João Leite). Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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requerimentos dos Deputados Deputado Márcio Kangussu, em que
solicita ao Prefeito de Belo Horizonte que determine a pavimentação,
canalização, drenagem e contenção do Córrego do Cardoso; Márcio
Kangussu e Durval Angelo, com a Emenda n° 1, do Deputado João
Leite, em que solicita seja expedido ofício ao Governador do Estado
com o objetivo de que sejam envidados esforços para adjudicar os
imóveis localizados no Bairro Santa Tereza em favor da Construtora
MOI e sejam mantidas as famílias nos aludidos prédios; João Leite,
em que solicita sejam enviados ofícios ao INCRA, ao ITER e à
Fundação Palmares, para acusar o recebimento de denúncia de
iminente conflito em área de remanescente do Quilombo Brejos dos
Crioulos, na comunidade de Caxambu, Município de São João da
Ponte, e solicitar providências para a solução do problema; e seja
realizada visita à comunidade de Caxambu, no Município de São João
da Ponte, para verificar denúncia de destruição de 600 m de cercas e
árvores em área de remanescentes do Quilombo; Elbe Brandão, em
que solicita seja ouvido, na presente reunião, o Pastor Roberto Luiz da
Silva, que apresentará documentos sobre a rebelião ocorrida na
Penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves; e sejam
convidados os membros da equipe de transição do futuro Governo
para debaterem a situação prisional do Estado; Deputado Marcelo
Gonçalves, em que solicita seja formulado voto de congratulações ao
Dr. José Otávio de Carvalho Lopes, Diretor-Geral do Hospital Amélia
Lins; Deputado Edson Resende, solicitando sejam convidadas as
autoridades que menciona, para prestarem esclarecimentos sobre a
atual situação da Penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das
Neves; e seja expedido ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, para que acompanhe com interesse e urgência os
diversos agravos do Ministério Público contra a decisão da MM. Juíza
de Direito da Comarca de Ribeirão das Neves, que concedeu
benefícios ao Sr. Vanderson Ferreira Araújo. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente João Leite - Fábio Avelar.

ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
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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
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA
EXTRALEGAL

Às quinze horas do dia doze de novembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani, Dinis Pinheiro e lrani Barbosa
(substituindo este ao Deputado Luiz Menezes, por indicação da
Liderança do BPDP), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Cristiano Canêdo e Sargento
Rodrigues. 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 a Sr' Angela Maria Prata Pace Silva de
Assis, Secretária da Justiça e de Direitos Humanos; o Cel. PM
Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante da ya Região da PMMG;
Cel. PM lsaac de Oliveira e Souza, Diretor-Geral da Penitenciária José
Maria Alkmim, e a Sra. Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa,
Juíza Diretora do Fórum de Ribeirão das Neves, sobre as recentes
rebeliões ocorridas nessa Penitenciária e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos, do Cel. PM lsaac de Oliveira e Souza e da Sra. Angela Maria
Prata Pace Silva de Assis, justificando sua ausência a esta reunião e
informando que há uma sindicância instaurada pela Corregedoria-
Geral da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos para a
apuração do eventual envolvimento de agentes públicos em práticas
ilegais ou irregulares na Penitenciária José Maria Alkmim e das
circunstâncias em que se deu o recente motim nessa unidade
penitenciária; da Sra. Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa,
justificando sua ausência a esta reunião e encaminhando anexa a
Portaria Correcional n° 1/22; da Sra. Maria das Graças de Oliveira
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves,
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encaminhando, para conhecimento desta Comissão, ofício
remetido por ela ao Diretor-Geral da Penitenciária José Maria Alkmim,
alertando sobre a situação dos presidiários em regime semi-aberto,
que fazem serviço de varredura nas imediações daquela Câmara
Municipal. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Alberto Bejani (3), em que solicita sejam convocados o
Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos e a Sr' Angela Maria Prata Pace
Silva de Assis para prestarem esclarecimentos a esta CPI; e seja
enviado oficio ao Ministério Público do Estado para que requeira,
perante o Poder Judiciário, a interdição do CERESP de Juiz de Fora,
tendo em vista sua superlotação; Luiz Tadeu Leite, solicitando seja
convocado o Cel. PM lsaac de Oliveira e Souza, Diretor-Geral da
Penitenciária José Maria Alkmim; e Irani Barbosa (2), em que pede
seja encaminhado ofício à TELEMAR para que forneça conta
detalhada de todos os telefones instalados na Penitenciária José
Maria Alkmim nos últimos dois anos; e seja solicitada à Secretaria da
Justiça e de Direitos Humanos lista com os nomes de todos os
detentos que foram enviados para cumprir pena por tráfico de drogas
no sistema prisional de Ribeirão das Neves nos últimos três anos. E
aprovado, também, requerimento do Deputado Irani Barbosa para que
sejam ouvidos nesta reunião os Agentes Penitenciários Cristian
Eduardo da Silva e José Silvério Gomes. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvi-los na qualidade de testemunhas, convida-os
a tomar assento à mesa e passa a palavra aos Deputados presentes,
que fazem perguntas aos depoentes, conforme consta das notas
taquigráficas. A requerimento do Deputado Cristiano Canêdo,
aprovado pela Comissão, são ouvidos também os Srs. Rodolfo Tram
Filho e Alvaro Abrantes Cerqueira, representantes de comitivas dos
Municípios de Santa Luzia e Muriaé, respectivamente, que protestam
contra a construção de presídios em seus municípios. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Edson Rezende - Luiz
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Tadeu Leite - Sargento Rodrigues.

ATA DA 1 00 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia treze de novembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Antônio Carlos Andrada, Cristiano Canêdo, Dalmo Ribeiro Silva e
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: exemplar do
livro "Educação e Cuidado na Primeira Infância - Grandes Desafios",
encaminhado pela Representação da UNESCO no Brasil. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°
2.303/2002 (Deputado João Pinto Ribeiro); 2.317/2002 ( Deputado
José Henrique); 2.35812002 ( Deputado Dalmo Ribeiro Silva), e
2.335/2002 ( Deputado Paulo Piau), em turno único. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s
2.317/2002 (relator: Deputado José Henrique) e 2.335/2002, (relator:
Deputado Paulo Piau), que receberam parecer por sua aprovação na
forma original. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados: Doutor Viana,
em que solicita que sejam convidados o Secretário de Estado da
Educação, o Diretor e representantes da Associação de Pais e Alunos
do Colégio Estadual Milton Campos, para participarem de reunião da
Comissão, para debater a situação do Colégio Estadual Mílton
Campos, conhecido com Colégio Estadual Central de Belo Horizonte;
Paulo Piau em que solicita seja realizada reunião da Comissão, para
debater, em audiência pública, a situação dos Ajudantes de Serviços
Gerais do Estado de Minas Gerais e Dalmo Ribeiro Silva em que
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solicita da Secretaria de Estado da Educação as providências
cabíveis em face de denúncias encaminhadas à ia Superintendência
Regional de Ensino de Belo Horizonte relativas à prática de possíveis
irregularidades na Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, no
Município de Vespasiano. Foram aprovados em redação final os
Projetos de Lei n os 2.205 e 2.245/2002. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique.
ATA DA 92a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta e três minutos do dia treze de novembro

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael e Bilac Pinto (substituindo
este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de cópia do ofício do
Sr. Divaldo de Meio Jardim, Diretor da SMA, ao Sr. Arthur Lopes Filho,
Presidente da Federaminas, em 4/11/2002, parabenizando-o por sua
reeleição e protestando pela ausência inexplicável das lideranças da
agricultura e da pecuária à solenidade de posse. Esgotada a matéria
destinada à 1 3 Parte da Reunião, passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 10 turno, parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n° 2.189/2002 com a Subemenda n° 1 à Emenda n° i da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e com a
Emenda n° 2 que apresenta (relator: Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro	de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - José Braga -

Sebastião Costa.
ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e sete minutos do dia dezenove de novembro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
José Milton, Maria José Haueisen e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. 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 para 20
Turno dos Projetos de Lei n

o
s 1.746/2001, que conclui pela aprovação

da matéria na forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1, que
apresenta, e 1.425/2001, que conclui pela aprovação do projeto na
forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Fábio Avelar); e no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 3199, que conclui pela aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, que apresenta (relatora: Deputada Maria José
Haueisen, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado José Milton passa a Presidência ao Deputado
Fábio Avelar e apresenta requerimento em que solicita seja realizada
reunião na cidade de Ouro Branco para debater, em audiência
pública, a implementação da área de proteção ambiental do Lago
Soledade e do Maciço da Serra de Ouro Branco. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 2.206, 2.230 e 2.237/2002, os quais são aprovados. Cumprida
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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 novembro de 2002.
Fábio Avelar, Presidente -Maria José Haueisen - Miguel Martini.

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de dois mil e
dois, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Ivair Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Meio, Luiz Fernando
Faria e Rêmolo Aioise, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Cristiano Canêdo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; da
Sra. Helenice Machado Mendes Rulkowski, Chefe de Gabinete do
Secretário da Fazenda; e dos Srs. lideu José Gabriel Andrade,
Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa Econômica Federai; e
José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas e da
Fundação Educacional de Lavras, publicados no 'Diário do
Legislativo" do dia 14/11/2002, e Boletim Informativo do Tribunal de
Contas da União referente ao período de 23/10 a 1 011112002. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 2.396/2002,
turno único, Deputado Mauro Lobo e relatores parciais Deputados
Rêmolo Aloise, Luiz Fernando, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Meio e
lvair Nogueira. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 5/99 na forma do Substitutivo n° 1, da Comisssão de
Constituição e Justiça, com as Emendas de no

s 1 a 3, da Comissão de
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Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator: Deputado Antônio
Carlos Andrada); e do Projeto de Lei n° 2.271/2002 na forma do
Substitutivo n° 2, e os pareceres pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição. O Projeto de Lei n° 2.172/2002 é retirado
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados três requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Andrada
e Ermano Batista solicitando diversas informações à SEPLAN sobre a
proposta orçamentária contida no Projeto de Lei n° 2.396/2002.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise -

Dilzon Meio.
ATA DA 43 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As quatorze horas do dia vinte de novembro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau e José
Henrique. O Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a preciar a matéria
constante na pauta e discutir, em audiência pública intitulada "O
Governo Aécio Neves e a Comunidade Negra", na semana em que se
comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, projetos e
programas voltados para a comunidade negra, em especial a inserção
no mercado de trabalho, o acesso a vagas na educação e a alocação
de recursos para os órgãos oficiais e entidades da sociedade civil que
representam esse segmento da sociedade. O Presidente deixa de
apreciar a matéria constante na pauta, tendo em vista a inexistência
de quórum regimental. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Manoel
Conegundes, Secretário Adjunto de Estado da Justiça e de Direitos
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Humanos; Erildo Antônio Nascimento de Jesus, Secretário Adjunto
de Estado da Cultura; João Lopes, Diretor da ACADEPOL; Luiz
Aureliano Gama Andrade, da Comissão de Transição do Governo
Aécio Neves; José Eduardo Liboreiro, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Estado da Cultura; Ana Bárbara de Freitas Carneiro
Proietti, Presidente da HEMOMINAS; Vicente de Oliveira, do Núcleo
de Estudos Afro-Brasileiros, e Wilhiman Stefany, Presidente do
Conselho Estadual de Integração da Comunidade Negra, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Paulo Plau, Presidente - José Henrique.	-

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

2.226/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em exame

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Recursos
Sociais A Corujinha - ARSAC -, com sede no Município de Uberaba.

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça examinou a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentando-lhe a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A referida entidade desenvolve iniciativas de caráter filantrópico,

tendo em vista um objetivo de inquestionável valor, que é de prestar
auxílio e proteção às crianças carentes. Para tanto, firma convênios
com associações congêneres, autarquias, entidades religiosas e
laicas, federais e municipais. Além disso, fomenta programas e

W.o
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atividades, a fim de preparar o indivíduo e a sociedade para o
domínio de recursos científicos e tecnológicos, preservar e expandir o
patrimônio cultural, promovendo sua divulgação, e desenvolver, de
forma integral, a personalidade humana e sua participação na obra do
bem comum.

Em vista disso, consideramos justa e oportuna a outorga do título de
utilidade pública pleiteado.

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

2.226/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.228/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Bilac Pinto, por meio do projeto de lei sob comento,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Proteção à Criança de Caldas, com sede nesse município.
Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de

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

Fundamentação
A mencionada Associação tem por objetivo prestar assistência a

crianças carentes e gestantes. Para tanto, colabora com os poderes
públicos promovendo ações voltadas para o objetivo proposto. Além
disso, mantém o centro de puericultura de Caldas, organizando e
instalando postos, visando cumprir seu objetivo específico de
assistência à criança; realiza campanhas educativas e financeiras
para obter recursos destinados a sua subsistência.

Pelo trabalho que desenvolve, o qual propicia uma melhoria nas
condições de vida das crianças carentes da região, a entidade torna-
se merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

n° 2.228/2002 nos termos em foi apresentado.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
2.273/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em análise
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Alvinópohs, com sede nesse
município.

Preliminarmente, foi a matéria examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme determina o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Alvinópolis é sociedade civil sem fins lucrativos e tem

como objetivo essencial propiciar assistência às pessoas portadoras
de deficiência mental ou física, incentivando a participação familiar e
comunitária no trabalho de apoio.

A entidade tem como meta criar condições adequadas para o bem-
estar, desenvolvimento e adaptação desse segmento à comunidade,
razão pela qual a consideramos merecedora do título de utilidade
pública.

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

2.273/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Paulo Pettersen, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.294/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise
pretende declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
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Desenvolvimento Rural de Tamboril, com sede no Município de
Divinópolis.

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

Fundamentação
O Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Tamboril tem

como finalidade precípua representar a comunidade junto a órgãos
públicos e privados, reivindicando soluções para os problemas que
impeçam o progresso e bem-estar de seus associados.

Procura, ainda, conscientizar os moradores acerca das
potencialidades locais, levando-os a lutar por seus anseios e
objetivos.

Tais iniciativas o fazem merecedor do título declaratório de utilidade
pública.

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

2.29412002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.295/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei sob comento
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento da Comunidade de Amadeu Lacerda, com sede no
Município de Divinópolis.

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

Fundamentação
0 Conselho de Desenvolvimento da Comunidade de Amadeu



746
Lacerda, sociedade civil sem fins lucrativos, não oferece
remuneração ou vantagens a seus Diretores.

O seu objetivo maior é desenvolver atividades que possam
congregar toda a comunidade na busca do bem comum e na defesa
de seus direitos, bem como na conscientização quanto a seus
deveres; desenvolver ações que visem proteger as gestantes, as
crianças e os idosos e sensibilizar a população e o poder público para
a implantação de serviços e programas que promovam a saúde e o
bem-estar dos grupos citados.

Pela relevância dos trabalhos prestados, ajuizamos que a entidade
se faz merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

n° 2.295/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.296/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Quintino, com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precípuo de congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições de vida dos
moradores de ampla região da cidade de Divinópolis.

Para tanto, realiza ações que visam a proteger a saúde da família,
apoiar gestantes, crianças e idosos além de promover campanhas
filantrópicas e cursos de capacitação profissional.

Tendo em vista a importância da sua colaboração com o poder
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público para o bem-estar da sociedade em geral, consideramos
justo e oportuno outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

2.296/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.297/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de
Divinópolis.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi encaminhada a este
órgão colegiado para deliberação conclusiva, conforme preceitua o
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação objetiva a melhoria da qualidade de vida da

comunidade, através de levantamento, discussão e classificação dos
seus problemas específicos, especialmente daqueles relativos ao
meio ambiente, à infra-estrutura urbanística, às obras públicas, à
habitação, ao lazer, à cultura, ao transporte e à saúde. Feito isso,
procura dar-lhes a melhor solução a partir dos recursos disponíveis na
esfera do município ou encaminhá-los a autoridades de outras esferas
de governo.

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

2.297/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.305/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

rs
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Relatório

O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado Alberto Pinto
Coelho, visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Bairros Recreio e Matias - ACOREMAT -, com sede no Município
de São Gonçalo do Rio Abaixo.

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

Em prosseguimento da tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A ACOREMAT é uma entidade civil sem fins lucrativos. Possui por

finalidade manter e desenvolver a união cordial entre os moradores,
congregando-os em torno das diretrizes estatutárias e da obtenção de
soluções para os problemas da comunidade, zelando pela melhoria da
sua qualidade de vida. Para a consecução de seus objetivos, reúne
esforços de todos os moradores para implementar ações criativas no
uso das potencialidades da região e na descoberta e na promoção de
novos centros de interesse coletivo.

O importante trabalho que desenvolve nos leva a considerar
oportuna a concessão do título declaratório de utilidade pública à
referida entidade.

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

2.305/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.309/2002

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 Champ's
Elysées - ACOMCEL -, com sede no Município de Paraopeba.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,



749
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme determinado no
art. 103, 1, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é sociedade civil de caráter beneficente,

cultural, assistencial e de promoção humana. E relevante mencionar
que ela coordena as obras e os movimentos sociais dos moradores do
Município de Paraopeba, articulando e desenvolvendo as prioridades
que concorrem para a formação e valorização do espírito comunitário.

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a aprovar a
concessão do título declaratório de utilidade pública em causa.

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

2.309/2002 em sua forma original.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.312/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Raiz
- ASCORA -' com sede no Município de Santana dos Montes.

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

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precípuo de congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas
dos moradores de Santana dos Montes, principalmente dos
segmentos mais necessitados.

Para tanto realiza ações que visam a proteger a saúde da família,
apoiar gestantes, crianças e idosos, além de promover campanhas
filantrópicas e cursos de capacitação profissional.

Conclusão
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Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n°2.312/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.315/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Alberto Pinto
Coelho, objetiva declarar de utilidade pública o Lions Clube de
Uberlândia Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
O Clube a que se refere o projeto de lei em comento é sociedade

civil de caráter beneficente, assistencial e de promoção humana.
E relevante mencionar que ele coordena as obras e os movimentos

sociais dos moradores de Uberlândia, buscando resolver as
pendências mais importantes para as famílias carentes, articulando e
desenvolvendo as julgadas por ele prioritárias. A formação e a
valorização do espírito comunitário são, também, seu objetivo.

Em virtude da natureza iminentemente social da entidade,
entendemos que a pretensão de se lhe conceder o título declaratório
de utilidade pública é justa e oportuna.

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

2.315/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.336/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado DiIzon Meio, o Projeto de Lei n°

2.336/2002 visa declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de
Paulo de Capitólio, com sede no Município de Capitólio.

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

Fundamentação
O Lar São Vicente de Paulo de Capitólio tem como finalidade a

prática da caridade cristã através da assistência social. Baseado nos
princípios de amor ao próximo, trabalha incessantemente para dar
assistência às pessoas carentes, buscando confortá-las
espiritualmente e amenizar suas dificuldades materiais.

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela
solidariedade humana, faz-se merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

2.33612002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Paulo Pettersen, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.357/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 2.357/2002
visa declarar de utilidade pública a Casa de Recuperação de
Toxicômanos Projeto Vida Nova - PROVIN -, com sede no Município
de Campo Belo.

Após exame preliminar feito pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta
Comissão, em caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o art.
103, 1. "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida é sociedade civil, sem fins lucrativos, tendo como

finalidade a recuperação de alcoólatras e toxicômanos, dependentes
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de substâncias químicas, naturais ou sintéticas.

Além disso, visa ao bem comum e ao resgate da dignidade dos
assistidos, respeitando a liberdade de consciência no âmbito de suas
atividades, de forma a propiciar facilitadores para reintegrá-los na
sociedade e no mercado de trabalho.

Verifica-se, portanto, a relevância dos serviços prestados pela
PROVIN, o que justifica a declaração de sua utilidade pública.

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

2.357/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.363/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei sob
comento pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores de São José de Almeida, com sede no Município de
Jabuticatubas.

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

Fundamentação
A Associação dos Moradores de São José de Almeida é uma

entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou
vantagens a seus diretores.

Seu objetivo maior é desenvolver atividades que possam
proporcionar melhoria de qualidade de vida a seus associados, quer
seja oferecendo-lhes ajuda material, quer seja capacitando-os para o
mercado de trabalho. Objetiva ainda promover eventos de recreação e
lazer, e articular-se com órgãos do poder público para a construção de
obras de infra-estrutura em Jabuticatubas.

Pela relevância de seus trabalhos, consideramos que a entidade se
faz merecedora do título declaratório de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 2.36312002 nos termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.372/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Distrital Pró-
Desenvolvimento de Senador Mourão, com sede no Município de
Diamantina.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A referida Associação tem o objetivo precípuo de congregar órgãos

e pessoas interessados em melhorar as condições de vida dos
moradores da comunidade.

Para a consecução desse fim, ela protege a saúde da família,
apoiando a maternidade, a infância e a velhice, promove campanhas
filantrópicas e cursos de capacitação profissional.

Considerando-se a natureza de suas atividades, fica claro que a
entidade se faz merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

2.372/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.383/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n o 2.383/2002
pretende declarar de utilidade pública a Casa da Criança de Areado,
com sede nesse município.

Examinado preliminarmente o projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão apreciá-lo em
caráter conclusivo, de acordo com o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV.
do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida instituição é uma sociedade civil sem fins lucrativos cuja

finalidade primordial é promover a integridade e o bem-estar de
crianças e adolescentes carentes e marginalizados. Para tanto,
desenvolve ações educativas e culturais de forma a prepará-los para o
convívio social e o mercado de trabalho.

Por entendermos de grande relevância as suas iniciativas e o
trabalho voluntário lá realizado, julgamo-la merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

2.383/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.389/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Júlia Lobato Vicente de Tombos - AVIT -, com sede no Município de
Tombos.

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar
preliminarmente o projeto, oportunidade em que o considerou jurídico,
constitucional e legal e lhe apresentou a Emenda n° 1.

Na seqüência da tramitação da matéria, compete agora a este órgão
colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

De acordo com a documentação que instrui o processo, a
Associação Comunitária Júlia Lobato Vicente de Tombos - AVIT - é
uma sociedade civil que tem por objetivos promover a aproximação
dos moradores da região onde atua, desenvolver atividades de cunho
econômico-cultural e reivindicar, junto às autoridades constituídas, os
melhoramentos que a comunidade julgar necessários.

Tendo em vista o meritório trabalho que empreende, principalmente
o de proteção e assistência aos menos favorecidos, contribuindo para
sua valorização e inserção social, parece-nos justo conceder-lhe o
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.389/2002 com a

Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.907/2001
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em pauta cria

assentos preferenciais para pessoas com dificuldade temporária ou
permanente de locomoção.

No 1° turno, a proposição foi aprovada com a Emenda n° 1 ao
Substitutivo n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2 0 turno, no
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto

de lei em pleito objetiva criar, nos ônibus que servem ao transporte
coletivo intermunicipal de passageiros, assentos preferenciais para
pessoas com dificuldade de locomoção temporária ou permanente.

O concessionário, prestador do serviço público de transporte de
passageiros, deverá pautar essa prestação de serviço buscando
sempre a satisfação do usuário e a qualidade, fatores de interesse
público.

Ora, entre esses interesses encontram-se a tranqüilidade, a
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segurança e o conforto, requisitos indispensáveis a uma boa
viagem.

Infelizmente, nos dias de hoje, não é o que vemos, principalmente
para o passageiro idoso, a gestante e o deficiente físico, apesar de a
legislação vigente determinar o contrário.

O projeto, com as modificações introduzidas no 1° turno, não visa
obrigar as empresas concessionárias a reservarem as duas primeiras
poltronas dos ônibus, e sim a demarcá-las, o que nos parece mais
adequado, pois preserva o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.

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

1.907/2001 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Irani Barbosa.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.907/2001

Cria assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de
locomoção temporária ou permanente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Ficam as concessionárias de transporte coletivo

intermunicipal obrigadas a demarcarem as duas primeiras poltronas
dos ônibus para uso preferencial de pessoas com dificuldade de
locomoção temporária ou permanente.

Art. 20 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 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.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.063/2002
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em tela dispõe

sobre o uso, pelas Polícias Civil e Militar, de armas de fogo
apreendidas que estejam à disposição da justiça. Publicada no "Diário
do Legislativo" de 4/4/2002, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Após receber parecer pela aprovação nas citadas
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Comissões, a matéria foi submetida à apreciação do Plenário tendo
sido aprovada em 1° turno. Submete-se agora a proposição ao exame
desta Comissão em 20 turno.

Fundamentação
Não tendo a matéria em apreço encontrado óbice de natureza

constitucional nem jurídico-legal, e dada a sua relevância para atenuar
as dificuldades financeiras que comprometem a eficácia das ações
policiais na manutenção da ordem pública, na medida em que não
representam ônus para o erário, referendamos as opiniões emitidas
pelas instâncias apreciativas que nos antecederam.

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

2.063/2002 no 2 0 turno, nos termos do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Edson

Rezende - João Leite - Marcelo Gonçalves.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.063/2002

Dispõe sobre o uso, pelas Policias Civil e Militar do Estado de Minas
Gerais, de armas de fogo apreendidas à disposição da justiça.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica facultado o uso de armas de fogo apreendidas e à

disposição da justiça por policiais civis e militares.
Art. 20 - A transferência das armas de fogo para a Secretaria de

Estado da Segurança Pública ou para a Polícia Militar de Minas
Gerais far-se-á nos termos da legislação federal em vigor.

Art. 30 - A distribuição das armas de fogo aos policiais civis e
militares obedecerá às normas internas das respectivas corporações.

Art. 40 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.172/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Cristiano Canêdo, a proposição em tela tem

por objetivo alterar dispositivos da Lei n° 12.688, de 25/12/97, que
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autorizou a doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e deu outras providências.

O projeto foi aprovado no 1° turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Antes de passarmos ao exame propriamente dito da proposição,

convém esclarecer que, da leitura do art. 61, inciso XV, c/c o art. 18,
1°, ambos da Constituição mineira, se infere que, em se tratando de
bem imóvel do Estado, a sua alienação depende de prévia
autorização legislativa, mediante lei, exigida a sanção do Governador.

Observe-se, ainda, que a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que
institui normas para licitações e contratos da administração pública, no
âmbito de todos os entes federativos, estabelece como condição "sine
qua non", para a alienação dos bens de tal administração, a existência
de interesse público devidamente justificado, além da já citada
autorização.

Daí, a razão pela qual se fez necessária a edição da Lei n° 12.688,
de 25/12/97, para que ficasse o Poder Executivo do Estado autorizado
a doar à Santa Casa de Misericórdia o imóvel constituído de terreno
urbano e respectivas benfeitorias, sob certas condições, claramente
favoráveis ao interesse público, duas das quais são objeto de
modificações, conforme demonstraremos adiante.

E pelo principio do ordenamento jurídico, segundo o qual a alteração
de uma norma se faz mediante edição de outro instrumento da mesma
abrangência que a originou, justifica-se a apresentação do projeto de
lei em referência.

Passando à apreciação do projeto, verificamos que o "caput" do seu
art. 1° enuncia alteração apenas no inciso 1 do art. 2 0 da lei citada no
relatório, quando na verdade a intenção manifesta é que também o
inciso II do mesmo artigo sofra modificação.

De acordo com tal art. 2 0 e os dois incisos sobre os quais incidem a
proposta de alterações, a Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte obriga-se, sob pena de revogação do ato de transferência, a
concluir a construção e colocar o hospital em funcionamento no prazo
de cinco anos contados da data de lavratura da escritura de doação

rÀ



759
do imóvel e dotar o conjunto hospitalar de equipamentos que
assegurem o seu funcionamento em altos padrões técnicos, e a
reservar 60% da capacidade de atendimento do - note-se bem -
hospital, ao Sistema Unico de Saúde - SUS.

Do confronto desses dispositivos com o que está sendo proposto,
evidencia-se que, primeiro, o aludido prazo seria dilatado para sete
anos a contar da mesma data e, segundo, que o índice de 60 % passa
a incidir de agora em diante sobre a capacidade de atendimento dos
vários hospitais da Santa Casa.

Em que pese ao louvável intento do projeto de lei em conceder à
Santa Casa dilação de prazo para que ela possa concluir suas obras e
dispor de equipamento moderno, este relator sente-se no dever de
opor-se à sua aprovação.

Há de se ponderar que, se no prazo de cinco anos a donatária não
deu cumprimento a essa exigência legal, certamente não seria pela
prorrogação de dois anos que ela o faria, haja vista que as
dificuldades financeiras por que passa persistem e mesmo se
agravaram nos últimos anos. Ademais, o acatamento da proposta
configuraria, na realidade, um estímulo para que outras entidades
contempladas com a doação de imóvel pelo Estado deixassem de
cumprir suas obrigações no prazo estipulado, contando com o
beneplácito deste.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição, no 2 1 turno do Projeto

de Lei n°2.172/2002.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando

Faria - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.966/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.966/2002, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que dá a denominação de Prefeito Cândido Antônio Vaz à extensão
da estrada MGT-154, que liga o Município de Cachoeira Dourada ao
Município de Capinópolis e este à entrada da BR-365—A, foi aprovado
em turno único, com a Emenda n° 1.

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° 1.966/2002
Dá a denominação de Prefeito Cândido Antônio Vaz à estrada que

liga o Município de Cachoeira Dourada à BR-365.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Prefeito Cândido Antônio Vaz a estrada

que liga o Município de Cachoeira Dourada à BR-365, passando pelo
Município de Capinôpolis.

Art. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Hely Tarqüinio, relator - Aílton Vilela.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 20/11/2002, a seguinte
comunicação:

Do Deputado José Braga, notificando o falecimento do Sr. Manoel
Gonçalves de Queiroz, ocorrido em 16/11/2002, em Varzelândia. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 413a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/11/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - T Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 2.476 e 2.477/2002 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, do
Trabalho e de Saúde e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto
e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Marco Régis, Sargento Rodrigues, Amilcar Martins, Fábio Avelar e
Alencar da Silveira Júnior - Questão de ordem - 2 a Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.320 - Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.327 - Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
94/2002 - Leitura de Comunicações - Questão de ordem; chamada
para recomposição do número regimental; existência de número
regimental para a continuação dos trabalhos - 2 Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovado - Votação, em 1° turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°68/2001; votação da proposta,
salvo emenda; chamada de votação nominal; aprovação; questão de
ordem; leitura da Emenda n° 1; questões de ordem; votação nominal
da Emenda n° i; aprovação; declaração de voto - Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Doutor
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Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régia - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h13min, a lista de

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

1 8 Parte
P Fase (Expediente)

-	Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
28 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°2.476/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Araújos - APAE de Araújos, com sede nesse
município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2002.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Araújos - APAE de Araújos, com sede nesse município, encontra-se
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne a atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Preenchendo a entidade os requisitos legais para que seja
declarada sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos
ilustres colegas parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N°2.477/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santana

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

dos Amigos de Santana dos Montes, com sede no Município de
Santana dos Montes.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2002.
José Milton
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor, do Trabalho e de Saúde e dos Deputados
Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

convidados que ocupam as galerias nesta tarde, imprensa e
telespectadores da TV Assembléia, quero aproveitar as oportunidades
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que ainda me restam neste final do meu segundo mandato nesta
Casa para consolidar parte do meu perfil de Deputado. Lerei um artigo
hoje, para não dizerem que fui aqui um radicalíssimo
"antiestadunidense", um indivíduo que usa viseiras contra os Estados
Unidos da América do Norte.

Minhas idéias, consubstanciadas nesta tribuna, nas comissões e em
todos os lugares em que tive a oportunidade de transitar como
Deputado fazendo palestras e visitas, realmente refletem minha
posição de "antiestadunidense" que tem consciência de que aquele
País é, na verdade, o grande opressor do mundo.

Nesses dias que me restam, lerei artigos para mostrar que não
estou só. Quem diria que, hoje, leria um texto de Hindemburgo Pereira
Diniz, sempre tido como um político da direita, que já foi Presidente do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e é articulista do jornal
"Estado de Minas"?

Hindemburgo escreveu no "Estado de Minas" de 20 de novembro,
na página de Opinião, o texto "Onipotência dos Estados Unidos", que
passo a ler. (- Lê:)

"Não identifico vocábulo melhor para adjetivar a situação dos EUA
no palco internacional do que o substantivo onipotência. Fazem o que
querem. Até pouco tempo atrás, apesar de já disporem das mesmas
condições relativas de hoje, ainda respeitavam posições de nações
amigas, eventualmente contrárias a interesses seus, acatando-as
quando expressavam preferências numericamente majoritárias.
Fizeram até muitas concessões não essenciais, que a imprensa
costumava publicar como derrotas norte-americanas. Contudo,
sempre foram duros na defesa aberta de seus interesses maiores,
contra todos, e nas pressões camufladas em favor de causas
meramente comerciais de suas empresas nos países onde exercem
influência significativa.

De uns tempos para hoje, depois do fim da 'guerra fria', ficaram mais
atrevidos na condução dos seus propósitos externos, até que, depois
das últimas eleições para a Casa Branca.....- eleições, aliás, de
resultados e condições duvidosas para a imprensa internacional -
sob o estímulo do novo Presidente George W. Bush, passaram a
menosprezar amiúde, abertamente ou por meio de ameaças veladas,
princípios fundamentais do multilateralismo. Destituição prematura de
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dirigentes de agências internacionais que não se submeteram às
imposições dos seus agentes constituem exemplos verdadeiros da
primeira hipótese: o episódio envolvendo o embaixador brasileiro,
José Maurício Bustani, foi um deles." Sobre esse caso, apresentei um
requerimento de protesto na Assembléia. "Já a advertência de que
podem atacar o Iraque, se considerarem necessário, caracteriza a
segunda. Mas o pior, a comprovar a circunstância que dá nome a este
artigo, resulta do fato de alguns dos Estados militarmente importantes,
como a Rússia e a França, antes adversários do desejo imperial
estadunidense, voltarem atrás e admitirem o ato de força.

Por tudo isso, não se deve considerar anormal o 'lobby' norte-
americano contra a venda de 40 aviões de ataque leve nativos,
Supertucanos, (EM-340), da EMBRAER, à Força Aérea da Colômbia.
A propósito, vale sublinhar notícias recentes revelando que não se
trata do primeiro exemplo de ação estadunidense contra interesses
normais de empresas brasileiras, para garantir negócios a indústrias
americanas. A imprensa nacional trouxe à luz duas outras
intervenções de agentes dos EUA impedindo vendas de produtos
militares nossos, um dos quais provavelmente responsável pelo
sacrifício da única produtora nativa de carros de guerra blindados.
Neste último caso, citou a frustração da venda de 702 tanques
pesados EE-T1 (Osório), de 42 toneladas, em cujo desenvolvimento a
falecida ENGESA investiu US$100.000.000,00, depois de o produto
nacional haver vencido concorrência contra o Challenger, inglês, e o
AMX-40, francês. Veio depois o processo de modernização de carros
blindados leves, dos tipos Urutu e Cascavel, que a ENGESA vendera
à Colômbia, afinal entregue a uma empresa americana em detrimento
das brasileiras que haviam sido procuradas.

O predomínio dos EUA nos campos econômico, tecnológico de
ponta e militar, acrescido do maior volume de compra registrado no
mercado internacional, tem desestimulado reações efetivas contra
suas pretensões hegemônicas. Daí, o unilateralismo que se acentua,
contra o qual todas as consciências livres pelo mundo afora devem
reagir. E só existe uma arma para enfrentar-se esse poderio egoísta,
de expressão sem precedente na história da humanidade: a pressão
da força moral. E preciso que se invoque em todos os recantos da
Terra, o espírito da resistência pacifica para exteriorizar de modo
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eloqüente o descontentamento dos outros povos."

Trago à tona esse artigo do Hindembugo Pereira Diniz, ex-
Presidente do BDMG, para não dizer que apenas posicionamentos
atípicos e radicais fizeram parte do conteúdo dos meus oito anos de
mandato na Assembléia Legislativa. Amanhã, ou em outra
oportunidade, lerei um artigo do jornalista Robert Fisk, do jornal
americano "The lndependent", "O Tiro Limpo de Bush", que fala da
ação no lêmen.

Nestes minutos que me restam, farei uma homenagem à lúcida,
competente e corajosa jornalista do "Estado de Minas", Bertha
Maakaroun, que tanto admiro. Hoje, escreve diretamente de Brasília.
Lerei o artigo, para que não passe pelo processo burocrático de fazer
um requerimento para a sua transcrição nos anais da Assembléia
Legislativa. Ao lê-lo, ficará automaticamente, para a posteridade,
inserido nos anais da Casa. A matéria intitula-se: "A Ultima Viagem do
Pai do Irrealismo Fantástico", e foi publicada no "Estado de Minas" de
18/11/2002. Vale lembrar que o realismo fantástico é uma tendência
literária surgida nos últimos anos por aqueles que escrevem sobre a
ufologia e temas afins. (- Lê:)

"Um final de governo sempre é melancólico, especialmente quando
se perde a sucessão para a Oposição. Mas o fim do Governo de FHC
não poderia ser pior. Sua grande conquista apregoada durante oito
anos, a estabilidade da moeda, anda seriamente ameaçada. O dólar
continua valendo acima de R$3,00 e oscila fortemente, dependendo
dos humores do mercado. A divida pública ultrapassa 60% do PIB
nacional. A taxa de juros, que era alta, continua muito alta e até a
inflação, aquele velho fantasma, está de volta. No mês passado, o
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas atingiu 3,87%. No ano, a inflação
acumulada pelos índices oficiais medem 10,26%, INFC do IBGE, e
8,45%, IPCA do IBGE. As previsões para novembro e para dezembro
também são de alta.

O crescimento médio da economia nos anos de FHC deve chegar
ao máximo de 2%, desde que 2002 nos traga surpresas positivas
nesse campo. Mas a economia nunca foi campo de ação do
sociólogo. As suas conquistas políticas, como a moralização da coisa
pública, consubstanciada na aplicação da Lei de Improbidade
Administrativa, de 1992, e da propalada Lei de Responsabilidade
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Fiscal, também podem se perder por conta da ação de dois
Ministros do STF, indicados pelo amigo do Presidente. Nesta semana,
o STF julgará a liminar concedida por Nélson Jobim, em ação
reclamatõria apresentada pela Advocacia-Geral da União,
suspendendo a condenação imposta ao Ministro Ronaldo Sardenberg
pelo uso de aviões da FAB para fins de veraneio.

Ainda no campo político, o Presidente assiste atônito ao isolamento
do PSDB e ã mudança de lado do ex-aliado PMDB, agora cotado para
assumir dois cargos do primeiro escalão no Governo de Lula.
Internamente, posa de estadista, fazendo aquilo que deveria ser praxe
na vida pública, transmitir o cargo ao sucessor sem atropelos e
maiores sobressaltos. Termina seu Governo como mais gosta,
viajando e contando os seus feitos administrativos aos incautos
ouvintes no exterior. Diz que o Pais está preparado para crescer e
para abaixar a taxa de juros, que o próprio acabou de elevar.

Definitivamente, o Presidente padece de uma visão particular do
mundo, onde acredita estar acontecendo aquilo que gostaria.
Parodiando o poeta alemão do século XVII, Daniel Von Czepko, FHC
deveria acrescentar em seu epitáfio político: 'Antes de mim, não
existia o tempo; depois de mim, não existirá. Comigo ele veio ao
mundo, também comigo ele perecerá'.

Esse é o artigo da grande e emérita jornalista Bertha Maakaroun.
Quase a concluir, diria que fiquei indignado de ver o cinismo do

Presidente Fernando Henrique Cardoso ao se mostrar "constrangido"
por não desejar mais cinco dias na prorrogação de mandato para que
a posse não se desse nesse dia tão avesso, que é P de janeiro, um
erro da Constituição de 1988. Mas o Presidente, cinicamente, se dizia
constrangido com o aumento de tempo de mandato, logo ele que
comprou votos no Congresso Nacional, o que foi tão notário que dois
Deputados renunciaram ao mandato para não serem cassados por
essa motivação; logo ele que usou todos os artifícios para buscar a
reeleição em seu primeiro mandato, quebrando todas as tradições
republicanas. Logo ele se dizer constrangido a permanecer mais cinco
dias depois de ter comprado mais quatro anos... Esse Presidente, que
é de um cinismo a toda a prova, escreveu a "Teoria da Dependência
Externa", a qual repudiou quando assumiu a Presidência da
República. E ainda nos sentimos com vigor, independentemente da
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nossa reeleição, para continuar na tribuna fazendo críticas políticas
e lendo artigos contra os Estados Unidos da América, como esse de
hoje, de Hindemburgo Pereira Diniz, uma pessoa insuspeita para falar
dos Estados Unidos, não tão suspeita como este parlamentar que, em
certos momentos realmente radicaliza, porque Hindemburgo é
considerado até à direita na política. Artigos como esse de Bertha
Maakaroun, a quem admiro e é merecedora da consideração desta
Casa, uma jornalista ímpar, corajosa e lúcida. Prometo ler num
próximo momento um artigo do jornal "The Independent", dos Estados
Unidos, que fala do tiro limpo que George Bush fez ao matar cidadãos
suspeitos de pertencer ao terrorismo no Estado independente do
lêmen. Muito obrigado.

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

venho a esta tribuna...
O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, aqui, nesta Casa, Deputado Doutor Viana, existe um
Corregedor. V. Exa. disse que eu mereceria ser processado. Que V.
Exa. vá à Corregedoria desta Casa e faça sua queixa para que eu
seja processado pelo que disse e por haver abandonado a Comissão
do IPSEMG ontem. Sinta-se à vontade, mas não fale com assessores,
não fale pelos corredores, tome uma atitude, vá ao Corregedor desta
Casa e processe-me. Não fale de mim pelas costas. Faço questão de
ser processado por V. Exa., pois é para isso que há um Corregedor
nesta Casa. Não fique falando de mim pelos corredores. Muito
obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não gostaria de
externar o problema que passarei a narrar, mas infelizmente são
questões que tentamos resolver fazendo contato com Comandantes,
Chefes, Diretores, mas não conseguimos melhor acolhida.

No dia 13/11/2002,0 Corpo de Bombeiros de Governador Valadares
recebeu homenagem da Câmara Municipal. Até aí tudo estava
ocorrendo na mais perfeita tranqüilidade. Certamente a homenagem
deveria ser justa nessa cidade. Mas nos deparamos com um grupo de
esposas da maioria dos Bombeiros Militares de Valadares fazendo
passeata, manifestação na porta da Câmara Municipal no dia
13/11/2002. Em nome de quê? As esposas já não agüentavam o
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sofrimento de seus maridos com a perseguição e a humilhação que
até elas passavam a sentir juntamente com seus familiares, imposta
pelo Comandante da Companhia de Bombeiros. Poderia o Major
Pacheco, Comandante dessa Companhia, mirar-se no exemplo do
Major Queiroz, Comandante da Companhia de Bombeiros de
Uberaba, que trata seus subordinados com respeito, que tem amor
pela corporação, que trabalha, luta e defende os interesses da
sociedade uberabense, comandando, no bom sentido da palavra.
Infelizmente há Comandantes que acham que comandar é castigar e
humilhar seus comandados. Faço questão de fazer uma comparação
entre a pessoa do Major Queiroz, que conduz a Companhia de forma
exemplar, serena, séria, honesta, com competência, tendo a
compreensão dos seus subordinados, e o comando do Major
Pacheco.

Estou aqui Deputados, com mais de 40 cartas de esposas de
Bombeiros Militares de Governador Valadares. Maria dos Anjos
Cordeiro, Shirley Pereira de Souza, Sirlene Lima da Silva, Marília
Giovani Domiciano, várias esposas têm mandado ofícos ao Cel.
Damásio, Chefe do Estado Maior dos Bombeiros; ao Cel. Marcelino,
Comandante-Geral dos Bombeiros. Lamentamos que até o presente
momento não tenha sido tomada providência. Quando um Bombeiro
de Valadares sofre algum problema médico e precisa ser dispensado,
vai até o hospital conveniado, conforme determinado, mas, ao chegar
à Companhia, tem sua dispensa médica indeferida pelo Major. Posso
falar desse assunto com certa propriedade, nobre Deputado Adelmo
Carneiro Leão, porque fizemos audiência pública, exatamente no dia
30/5/2001, conseguimos reunir mais de 100 militares, por sinal com a
participação de V. Exa. e outros Deputados médicos desta Casa,
quando foram feitas várias denúncias de militares. Quando, por motivo
de problema físico ou psíquico, os militares se deslocavam até o
médico conveniado pela própria instituição, eram examinados e
recebiam dispensa médica feita por profissional competente e
qualificado. Mas, quando chegavam ao quartel, sua dispensa era
indeferida ou diminuída pelo Major. Esse é apenas um dos pontos em
que o Major vem cometendo abusos.

Além de interferir nas dispensas médicas, determina também o
serviço reservado do Bombeiro, que deveria estar fazendo outras
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coisas, para fazer filmagens e ficar de tocaia na casa dos
Bombeiros Militares, para verificar se estava cumprindo a dispensa
médica na sua residência.

Isso é, no mínimo, outra pressão psicológica que acaba exercendo.
Por isso as esposas estão desesperadas e, como conseqüência
inicial, se deslocam até uma Câmara Municipal para se manifestar
contrariamente ao comandante de unidade do Corpo de Bombeiros.
Queremos que o Corpo de Bombeiros de Governador Valadares
cumpra o seu papel, prestando serviço à população, como salvar as
pessoas de incêndio, de afogamento, de sinistros. Para isso, esse
cidadão, como Bombeiro Militar, precisa estar bem psicologicamente.
Como fará um salvamento em um prédio em chamas ou nas margens
do rio Doce? Citarei um caso em que houve interferência equivocada.
Parece que o Cel. Pacheco, Comandante da Companhia de
Valadares, nem sequer abriu um livro de psicologia organizacional.
Deveria estar mais atento ao lidar e gerenciar recursos humanos, pois
funcionários não são escravos de ninguém, nem no setor privado nem
no público. Portanto, não podemos permitir que isso continue
acontecendo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Obrigado,
Deputado Sargento Rodrigues. Quero apenas dar uma contribuição a
sua exposição. Diante de denúncia desta natureza, estou entendendo
que quem faz reavaliação e altera a decisão médica é o médico da
Policia Militar. Ambos são médicos: o que está conveniado e o que dá
o parecer seguinte. Essa questão deve ser levada a outro espaço de
decisão e de análise do próprio Conselho Regional de Medicina.
Ambos são regidos por princípios éticos, cuja responsabilidade da
guarda compete ao CRM.

Outro espaço em que podemos discutir com o intuito de encontrar o
ponto correto que expresse a justiça, a tranqüilidade e o interesse do
cidadão, do ponto de vista da preservação da sua saúde, é a própria
Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa. Poderíamos também,
em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, fazer
uma audiência pública. Tenho a impressão de que aquele espaço é o
mais adequado para debater e verificar onde, eventualmente, estão as
irregularidades.

O que precisamos encontrar é um ponto de equilíbrio que possa
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garantir aos trabalhadores do serviço militar do Corpo de
Bombeiros posição adequada de segurança, de bem-estar, de
respeito, de dignidade para que possam desempenhar integralmente
as suas funções e uma ação médica que seja respaldada pelo CRM,
que talvez tenha a maior responsabilidade da guarda dos valores e
dos princípios éticos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Gostaria muito que o Major Queiroz,
Comandante da Companhia de Bombeiros de Uberaba, cidade que
V.Exa. representa nesta Casa, estivesse comandando Valadares. E
óbvio que é preferível ter o Major lá, comandando de forma serena.
Faço questão de frisar o nome do Comandante da Companhia de
Uberaba por conhecê-lo e acompanhar também o trabalho sério,
comprometido e harmonioso que faz com quem comanda. E
respeitado, e o serviço em Uberaba sai. Lá não tem esse "stress", não
temos bombeiros procurando médicos, psicólogos, para suportar a
pressão de seu comandante. Porém, isso acontece, infelizmente, em
Governador Valadares.
V. Exa. vai ter conhecimento dos requerimentos que

apresentaremos na Comissão de Administração Pública, da qual faço
parte como membro efetivo, mas também na Comissão de Saúde e
Direitos Humanos desta Casa, por ser este um problema de recursos
humanos. Duvido muito que cerca de 40 esposas teriam o trabalho de
escrever as correspondências, que estão assinadas, e assinar,
reclamando do tratamento que os seus maridos estão recebendo no
quartel.

Não foi a primeira denúncia que recebi contra o Maj. Pacheco, de
Governador Valadares. Já oficiei ao Cel. Marcelino, Comandante-
Geral, e o farei novamente, porque esse Major não pode continuar
comandando dessa forma. A pessoa que não tem preparo emocional
e psicológico para gerenciar recursos humanos não pode estar à
frente, deveria estar ocupando outra seção, como uma seção
administrativa, algum outro lugar, ou até fazendo terapia com um
psicólogo ou com um analista, para saber o que está acontecendo
com ele. A primeira coisa que esse Major do Corpo de Bombeiros
falou em Governador Valadares, quando assumiu, foi que não chegou
àquela cidade para fazer amizade com ninguém. Essa foi a primeira
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coisa que ele disse, com sua tropa formada, ou seja, ali ele deu o
recado sobre o que pretendia.

Além disso, Srs. Deputados, temos outra denúncia grave de que a
Companhia dos Bombeiros de Governador Valadares teria recebido
tijolos de vidro para fazer um reparo na piscina ou em outro lugar, mas
que foram doados para outra pessoa da Corporação. A comunidade
doou o material e o Maj. Pacheco o doou para outro militar. E ainda
tentou, já sabendo que os militares fariam a denúncia, arranjar para
que seu intento fosse acobertado por uma certa legalidade, fazendo
um termo de troca de outros materiais antigos, que já se encontravam
na Companhia do Corpo de Bombeiros. Isso é lastimável, porque a
população se reúne e auxilia o Corpo de Bombeiros, fazendo uma
doação para a Companhia, e o Major simplesmente a passa para
outra pessoa.

Sentimos muito, Sr. Presidente, sou um dos Deputados que mais
tem brigado para que os projetos do Corpo de Bombeiros tenham a
melhor acolhida. Estivemos acompanhando a Lei de Efetivo e a Lei do
Desmembramento. Temos feito tudo isso, mas infelizmente
deparamos com essa séria denúncia do Corpo de Bombeiros de
Governador Valadares contra um oficial, o Maj. Pacheco, que vem
tratando seus subordinados a ferro e a fogo. Espero que o Cel.
Marcelino, Comandante-Geral da instituição, e o Cel. Damásio, Chefe
do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, venham a tomar
providências enérgicas, apurar essas denúncias, escalas de serviço
estressantes, obrigações impostas aos militares que não condizem
com o Estatuto dos Militares e com o Novo Ordenamento Jurídico, o
novo Código de Ética.

Tenho certeza de que as denúncias feitas pelas esposas dos
militares Bombeiros em Governador Valadares não serão em vão.
Fazemos um apelo ao Governador Itamar Franco para que tome
providências e afaste o Major dessa Companhia o mais rápido
possível, porque já demonstrou, com todas as letras, que não está
preparado para gerenciar recursos humanos. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Mart ins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos

nesta Casa são testemunhas de que tenho feito um esforço enorme
para ignorar este final melancólico do Governo Itamar Franco. Não
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vale mais a pena falar sobre o que não aconteceu. Mas,
infelizmente, são tantos desacertos, tantos erros, é tanto desrespeito
ao povo de Minas Gerais que, pelo menos, queremos deixar
registrado nos anais da Assembléia os seus gestos de desinteresse
pelas coisas do povo mineiro, de desrespeito, de desapreço pelo
nosso povo. Faz parte do nosso papel fazer esse registro.

Venho, portanto, a esta tribuna falar sobre um governo que termina
de forma extremamente melancólica, com o Governador precisando
mendigar recursos que, curiosamente, são oriundos de investimentos
feitos pelo Governador Eduardo Azeredo para a recuperação de
estradas mineiras. O Governador não tem a hombridade e a decência
de reconhecer isso.

Foram investimentos, repito, feitos pelo Governador Eduardo
Azeredo, e agora o Governador Itamar Franco tenta pegar migalhas
desse recurso, não para pagar o 130 salário dos servidores, mas para
quitar a folha de pagamentos. Este é um governo que termina de
forma melancólica e, sem entrar no mérito, até mesmo nas páginas
policiais.

Venho aqui para denunciar dois fatos que mostram o desapreço, a
desatenção e o desrespeito do Governador Itamar Franco pelas duas
universidade públicas de Minas Gerais. Em relação à Universidade do
Estado de Minas Gerais, a UEMG, é preciso registrar, denunciar e
cobrar que o Governador teve a coragem de mandar um orçamento
para o próximo ano em que essa Universidade recebe menos da
metade do previsto para a UNIMONTES. A UEMG tem a
responsabilidade de vários "campi" e uma estrutura cara a ser
sustentada, e o Governador teve mais uma manifestação de
desapreço. Quando tinha que promover eleições diretas para Reitor,
não o fez. Todas as suas atitudes em relação à UEMG foram de
desatenção, desapreço e desinteresse. Teve a coragem de mandar
um orçamento que é menos da metade do orçamento da
UNIMONTES. Não que o orçamento da UNIMONTES esteja
equivocado, pois esta é uma Universidade importante no Norte de
Minas e em Montes Claros e tem um papel imprescindível na
formação de nossa juventude. Evidentemente, é mais bem-localizada
e tem uma vocação mais regional do que a UEMG.

Conversei com o Deputado Mauro Lobo, especialista na matéria e
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relator do orçamento, que já me assegurou que foi possível ampliar
em mais Fl$7.000.000.00 os recursos para a UEMG. Ainda assim, é
ridícula, irrisória e insuficiente, além de uma demonstração de
desrespeito, essa previsão orçamentária.

Em relação à UNIMONTES, o Governador dá outra demonstração
de desrespeito à comunidade universitária e às demais pessoas
envolvidas com ela. Ele acaba de nomear Reitor da UNIMONTES o
candidato posicionado em 2° lugar na lista tríplice, com menos da
metade dos votos dados ao candidato posicionado em 1 0 lugar. Um
desrespeito aos estudantes, um desrespeito aos funcionários, um
desrespeito aos professores e à comunidade universitária. Não é
preciso ter conhecimento nem trânsito nas questões acadêmicas, que
o Governador Itamar Franco, diga-se de passagem não possui
nenhum; é uma questão de justiça, de democracia e respeito à
vontade popular e à manifestação da comunidade, que, com muita
clareza, escolheu quem deveria ser o seu próximo Reitor. E o
Governador Itamar Franco, mostra, mais uma vez, que esta é uma
questão de somenos importância: fazer justiça no seu Governo.
Respeitar a opinião pública, respeitar a opinião da comunidade
universitária, respeitar quem quer que seja dos mineiros é uma
questão que não faz parte da sua agenda, das suas preocupações.
Ele indica e nomeia, para Reitor da UNIMONTES, o candidato
posicionado em 20 lugar, com menos da metade dos votos daquele
que estava em primeiro lugar.

Tomo cuidado para não citar nomes, porque não o conheço
pessoalmente e conheço só vagamente os outros candidatos. Estou
defendendo o respeito, uma linha de raciocínio, uma prática já
consagrada na universidade brasileira, ou seja, respeitar a
manifestação da comunidade universitária. A questão não é pessoal
contra este ou aquele nome, mas de respeitar a manifestação clara,
forte e inequívoca da comunidade universitária. O Governador Itamar
Franco, mais uma vez, teve a coragem, o desplante, de cometer esse
desrespeito pelo povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

e senhoras das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
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representantes do CEASA, da Associação Comercial do CEASA,
da Associação dos Produtores, da Minas Bolsa, que nos prestigiam
com sua honrosa visita.

O assunto que nos traz a esta tribuna diz respeito ao nosso querido
CEASA, que tantos benefícios prestou e tem prestado à população
mineira. Recentemente, a sua direção tomou a decisão de cobrar
pedágio, causando grande revolta nos usuários, nos comerciantes,
nos produtores e nas pessoas que utilizam a empresa no seu dia-a-
dia. A revolta foi tão grande que motivou, na última segunda-feira,
uma paralisação, que nos assustou. Não conseguimos encontrar uma
só pessoa que aprovasse a decisão de cobrar pedágio para todo tipo
de veículo que ali adentrasse.
Aquela paralisação mostrou a força do CEASA. Tivemos a

oportunidade de ali comparecer com o Deputado Alencar da Silveira
Júnior, que também ficou impressionado com a mobilização e a
movimentação das diversas categorias. Hoje nos foi entregue um
folheto, demonstrando o que foi a paralisação, que envolveu todos os
segmentos da empresa. Não poderíamos deixar de reconhecer a
sensibilidade do Diretor, o ex-Deputado Baldonedo Napoleão, que nos
recebeu no dia da paralisação, em conjunto com representantes das
diversas associações do CEASA.

Após vários debates, houve por bem suspender a cobrança daquele
pedágio que tanta revolta causou aos usuários do CEASA.
Paralelamente, a Associação Comercial do CEASA entrou com ação
cível coletiva para suspender de maneira definitiva a cobrança desse
pedágio. Conforme pôde ser observado, existem várias divergências,
segundo a Associação Comercial do CEASA, no edital de licitação,
que podem tranqüilamente possibilitar a suspensão desse contrato.

Tivemos, hoje, a oportunidade de participar, também em conjunto
com o Deputado Alencar da Silveira, de um debate com o
representante da Associação Comercial do CEASA, Sr. Rogério
Avelar, e com o Diretor Técnico-Operacional do CEASA, o ex-
Deputado Baldonedo Napoleão, em que foi possível aprofundarmos
em várias questões. Evidentemente que o espaço de tempo foi curto,
mas mesmo assim pudemos constatar a necessidade de suspensão,
de maneira definitiva, da cobrança desse pedágio.

Acreditamos, também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o
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assunto de federalização do CEASA deve ser retomado por esta
Casa. Como todos sabem, sou defensor, sempre, das empresas
estatais mineiras, que têm prestado serviços relevantes para o nosso
povo. Gostaria de citar o caso da COPASA e da CEMIG, empresas-
padrões que hoje praticamente estão impossibilitadas de ser
privatizadas, graças a legislação moderna que teve origem em
proposta de emenda à Constituição de minha autoria, que cria
mecanismos e barreiras para a privatização. Para que se privatizem
empresas como a COPASA ou a CEMIG, torna-se necessária a
vontade do Governador do Estado, a aprovação da maioria qualificada
desta Assembléia e, além disso, o respaldo popular por meio de
plebiscito.

E nesse sentido que eu e o Deputado Alencar da Silveira
apresentaremos, na próxima reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor, requerimento conjunto para retomarmos esse assunto
nesta Casa, para nos aprofundarmos nessa questão e verificarmos o
que é necessário fazer para que possamos retomar o CEASA e
colocá-lo, mais uma vez, como empresa mineira que tantos serviços
prestou ao seu povo.

Dizia hoje, nesse debate realizado, da nossa surpresa ao ser
informado pelo Rogério que o Conselho de Administração do CEASA
hoje é composto, na sua totalidade, por pessoas que residem tora do
Estado, que não conhecem a nossa realidade. Isso nos trouxe muita
tristeza, motivo pelo qual precisamos, mais uma vez, unir os nossos
esforços para retomar esse debate.

Ao conversarmos hoje com os representantes do CEASA aqui
presentes, verificamos o contrato assinado, que, por algumas
cláusulas não atendidas, está passível de ser cancelado, retornando o
querido CEASA para o Estado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, companheiros presentes nas galerias e
telespectadores da TV Assembléia, que criamos há seis anos,
justamente para mostrar à população mineira o que acontece nesta
Casa, hoje, Deputado Fábio Avelar, mais uma vez, ficamos surpresos
com o que vem acontecendo. Parabenizo-o pelo seu pronunciamento,
mas lembro a esta Casa que, há dois anos, quando o CEASA foi
passado para a União, já nos preocupávamos. O Governador Itamar
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Franco não gosta de privatizar, mas mandou o CEASA para a
União privatizar e pagar as dívidas. E de dois anos para cá o que
aconteceu? Melhorou alguma coisa no CEASA? Melhorou. A limpeza
é melhor, como diz o Baldonedo? E. A administração tem feito alguma
coisa? Tem. Mas tem metido a mão também. Então, volto a lembrar o
nobre comentarista Cafunga: "O errado é que é o certo neste Brasil",
porque vemos, no frigir dos ovos, no apagar das luzes do Governo, a
implantação de um pedágio. Licitaram uma área que não é da União.
Tem alguém metendo a mão nisso, levando vantagem. Se falta um
mês para o Governo Federal deixar o comando, para a atual direção e
os indicados também deixarem os cargos, como o Ministro manda
implantar o pedágio com urgência, sem ao menos dar condição de
operação para o sistema? Alguém está levando vantagem nisso, e
esta Casa tem de apurar os fatos. O Deputado Fábio Avelar falou
muito bem, porque vamos fazer da defesa do consumidor uma grande
discussão. Se o Deputado Alencar da Silveira Júnior não estiver aqui
no ano que vem, o Deputado Fábio Avelar já tem compromisso com
os comerciantes de abrir o CEASA, de discutir nesta Casa os preços
lá praticados. O produtor passa para o comerciante, que repassa para
o consumidor, o que não podemos permitir. Nunca discutimos nesta
Casa, nesses oito anos em que estou aqui, o problema do CEASA, o
que vem acontecendo. O CEASA era do Estado e passou para a
União, o que foi contestado por alguns companheiros, mas passou e
está feito. O CEASA que quer cobrar pedágio no estacionamento,
que, como disse o Deputado Fábio Avelar, teve licitados 25.000m 2 , e
hoje temos mais de 600.000m2.

Alguém gostaria de sair da direção do CEASA tomando pedradas de
todos os comerciantes, da população, da família 'ceasense" - vamos
dizer assim -, daqueles que estão sobrevivendo com o que ganham
ali? Sairia colocando goela abaixo um preço para as pessoas
entrarem, rodarem e saírem do CEASA, sem levar vantagem?

E o que comentam hoje no CEASA. Fulano diz que vai ganhar
porque o carro acabará chegando ao seu bolso. Beltrano está
ganhando. Então, o que acontece? Para passar isso a limpo, esta
Casa tem de discutir. Depois que a Justiça se pronunciar,
discutiremos o real papel do CEASA e por que foi para Brasília e não
está aqui. E um dos grandes patrimônios de nossa Minas Gerais.
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Obrigado, Deputado Fábio Avelar, e parabéns a V. Exa.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte, Deputado Alencar da
Silveira. Também enxergamos da mesma maneira. Até agora não
conseguimos entender por que um processo tão polêmico e efetuado
sem a participação da comunidade CEASA pode ser implantado a
menos de 40 dias da mudança de Governo. Um Governo que,
conforme sabemos, propõe mudanças. Temos um novo Governador,
eleito com uma nova visão, o nosso líder Aécio Neves. Temos um
novo Governo Federal, Lula, que tem novas propostas. Não
entendemos como um projeto dessa envergadura pode ser implantado
no apagar das luzes. Por isso estamos aqui. Mas não poderíamos
deixar de reconhecer o compromisso assumido pela direção do
CEASA de não voltar a cobrar o pedágio, até que a justiça se
pronuncie. Penso que isso já é uma vitória, porque caberá a ela definir
se essa cobrança é devida ou não. Nesse sentido, agradecemos.

O Deputado Paulo Piau (em apar te)* - Deputado Fábio Avelar,
agradeço o aparte e quero corroborar a sua colocação,
parabenizando-o, e também dizer que a federalização do CEASA e da
CASEMG foi um projeto do Governo do Estado, que passou por esta
Casa e foi aprovado. Ao aprovar esse projeto, a Assembléia teve o
cuidado de deixar à parte o Mercado Livre do Produtor, MLP. E,
portanto, mais um projeto que vem do Executivo e que esta Casa
aperfeiçoa. Foi emenda de Deputado, colocando o MLP à disposição
dos produtores como instrumento importante para o incentivo à
produção de hortigranjeiro e, evidentemente, para o abastecimento da
nossa população.

Em segundo lugar, queria dizer que estou a par do processo que
acontece no CEASA. Na verdade, a população não mais agüenta
pagar taxas, impostos e contribuições. Quero deixar, aqui, meu voto
de parabéns pelas lideranças dessa instituição, que, na verdade,
protestaram. Esse movimento popular, hoje, é extremamente
significativo para que se busque a solução dessas questões. Gostaria
de deixar o meu abraço às lideranças do CEASA presentes. Muito
obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa e, mais
uma vez, agradeço a presença dos representantes do CEASA:
Virgílio, Francisco, Antônio Lopes, Wanda e Rogério Avelar. Muito
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obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira

Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Quando o Deputado Fábio

Avelar fez seu pronunciamento - gostaria de explicar ao Deputado
Paulo Piau e a esta Casa o que aconteceu -, disse que, numa emenda
de sua autoria, foi deixado o Mercado Livre dos Produtores - MLP -
fora do Governo Federal. Pasmem os senhores, o Governo Federal
também licitou, colocou nesse edital o MLP, as portarias. Por isso
estou falando que esta Casa tem de entrar nisso, que esta Casa não
foi respeitada pelo Governo Federal. Se esta Assembléia votou e
determinou a retirada do MLP do domínio federal, por que o Governo
Federal não a respeitou, não respeitou nenhum projeto do Governo?
Ele simplesmente falou: "Licitem e cobrem". Cobrem, porque o porco é
gordo. No popular, é isso mesmo. A conversa hoje, dentro do CEASA,
é só uma. O Deputado Fábio Avelar e eu tivemos oportunidade de
ouvir que o dinheiro que será pago nas portarias é grande, que muita
gente está entrando na caixinha. Já foi falado lá que podem fazer o
que for porque vão cobrar. Por que o Governo Fernando Henrique
Cardoso, um Governo tão bonzinho, está-se preocupando com uma
receita para deixar para o Sr. Lula? Por que ele está batendo de frente
com os produtores, com a comunidade, com os merciantes, com a
família do CEASA? Isso não é para ele. Quem vai fazer as obras,
quem vai fazer as benfeitorias não é o Governo Fernando Henrique.
Daqui a um mês, o Governo será do Sr. Inácio Lula. Toda a direção
está brigando e dizendo: somos Iulistas. Também nós "lulamos". Estão
iguais ao pessoal da Transamérica: estão na linguagem do Lula.
Também "lulou" o pessoal do CEASA. Fica claro o seguinte: de graça,
não estavam brigando. E a conversa no CEASA é uma só: há alguém
levando vantagem. E, se há alguém levando vantagem, a Casa tem
de apurar.

Deputado Paulo Piau, V. Exa. se preocupou com o MLP, mas eles
não, pois meteram a mão e estão anunciando. Tudo, tudo é para ser
deixado para a administração Luís Inácio Lula da Silva. Esta Casa tem
de pensar que o tratado não foi cumprido. Isso tem de ser revisto.
Mais uma vez, afirmam que o contrato das portarias, da exploração
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dos estacionamentos do CEASA é um só. Fica a firma obrigada a
fazer isto, aquilo, aquilo outro, a contratar e tudo mais por um período
de três anos. A firma vai faturar primeiro. Ela terá o dinheiro da
portaria para fazer isso. Só vemos isso no Brasil. Dão para explorar
depois de pronto. E muito bom pegar uma coisa já pronta. E muito
bom cobrar o pedágio de uma estrada, mas façam a estrada, para
depois cobrar. Resolvam o problema da segurança, dos
estacionamentos, das áreas, da ampliação que o CEASA precisa,
depois explorem. Não é explorar primeiro, fazer o caixa e depois ficar
arrecadando o resto da vida. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, queria deixar aqui um

pedido a V. Exa., que tem a obrigação regimental de fazer a pauta,
que dê uma atenção especial ao projeto dos Defensores Públicos do
Estado. Sabemos que é um projeto que tramitou nesta Casa e foi
discutido, projeto de mérito excepcional para a comunidade mineira e
que, neste momento, está pronto para ir a Plenário, evidentemente
com a prévia designação de relator. Faço este pedido, Sr. Presidente,
porque acompanho de perto o trabalho dos Defensores Públicos do
Estado. E um trabalho excepcional de atendimento àquelas pessoas
mais carentes que ainda não têm acesso à Justiça e, portanto, é justo
que o Estado providencie, principalmente por meio da Assembléia, a
votação desse projeto, para que o Governo possa implantar
definitivamente essa transformação num órgão autônomo como
pedem os Defensores Públicos.

Hoje tivemos contato com um deles, que está dando cobertura aos
alunos da UEMG, dos quais está sendo cobrada uma taxa-
contribuição. Isso é inconstitucional. Portanto, a Defensoria Pública
está do lado daquelas pessoas que não podem ter acesso à Justiça,
porque muitas vezes esta é cara. A Defensoria Pública está
defendendo os carentes.

Fica o nosso apelo para que, neste fechamento de legislatura,
V.Exa. possa submeter esse projeto à apreciação do Plenário. Quem
sabe, ainda neste Governo, possa ser sancionado. Assim, poderemos
ter nossa Defensoria Pública mais reforçada, mais autônoma e
contribuindo para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

28 Parte (Ordem do Dia)
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1a Fase

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

Presidência passa à 2 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.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei 15.320 (originada do Projeto de Lei n° 1.528/2001),
do Deputado Hely Tarqüínio. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PTB:
efetivo - Deputado Cristiano Canêdo; suplente - Deputado Arlen
Santiago; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente -
Deputado Alberto Bejani; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos
Pimenta; suplente - Deputado Bená Guedes; pelo PPB: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo.
As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.327,
originada do Projeto de Lei n° 1.833/2001, do Deputado Ivair
Nogueira. Pelo BPDP: efetivo - Deputado José Henrique; suplente -
Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro;
suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PSDB: efetivo - Deputado
Amilcar Martins; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PT: efetivo
- Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado Rogério
Correia; pelo PSB: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado
Miguel Martini. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
94/2002, do Deputado Olinto Godinho e outros. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo
PL: efetivo - Deputado Eduardo Brandão; suplente - Deputado José
Milton; pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente -
Deputado Hely Tarqüínio; pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio
Pinto; suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo PFL: efetivo -
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Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Bilac Pinto. Designo.
As Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na gga Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 3.533/2002, do Deputado Paulo Piau; do Trabalho -
aprovação, na 36 Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei nos
2.323 e 2.367/2002, do Deputado Ivair Nogueira; e de Saúde -
aprovação, na 93 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
2.298/2002, do Deputado José Henrique, e 2.371/2002, do Deputado
Alberto Pinto Coelho (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Marcelo
Gonçalves - indicando o Deputado Sargento Rodrigues para substituí-
lo na vaga de membro efetivo da Comissão Especial do CEPS-
IPSEMG (Ciente. Designo. As Comissões. Cópia às Lideranças.).

Questão de Ordem
Deputado Edson Rezende - Diante da evidente falta de quórum,

solicito o encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias

constantes da 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 51 Deputados.

Portanto, há quórum para o prosseguimento dos trabalhos.
2 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a
Presidência passa à 21 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

presente reunião os Projetos de Lei n
o
s 1.416 e 1.696/2001, que

tiveram sua discussão adiada por cinco dias na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã, bem como os Projetos de Lei nos
1.434/2001 e 1.976/2002 apreciados na referida reunião. Fez retirar
ainda o Projeto de Lei n° 1.543/2001, que recebeu emenda na mesma
reunião extraordinária e foi devolvido à Comissão de Administração
Pública para parecer.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, solicitando a inversão de pauta, de modo que as
Propostas de Emenda à Constituição n°5 68/2001 e 44/2000 sejam
apreciadas em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
6812001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acrescenta
dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda
n° 1, que apresenta. A Presidência irá submeter a matéria ã votação
pelo processo nominal de acordo com o art. 260, inciso 1, c/c os arts.
201 e 262, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprovar a matéria responderão "sim", e os que desejarem
rejeitá-la responderam "não". A Presidência lembra ao Plenário que a
matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Em
votação, a proposta, salvo emenda. Com a palavra o Sr. Secretário
para proceder à chamada de votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
- Responderam 'sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - Ivair Nogueira

- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Sebastião Costa -
Alencar da Silveira Júnior - Luiz Fernando Faria - Miguel Martini -
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila
- Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ambrásio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - irani Barbosa - João Leite - João Pinto
Ribeiro - José Braga - José Henrique - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Pastor
George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro
Vieira.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados. Não houve
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voto contrário. Está, portanto, aprovada a proposta, salvo emenda.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Régis - Solicito a leitura da emenda, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 1, que foi publicada na edição

do dia 13/12/2001.).
Questões de Ordem

O Deputado Edson Rezende - Solicito um esclarecimento. Fazem
parte do Sistema Educacional do Estado as fundações públicas e
privadas? Fazem parte da Universidade do Estado de Minas Gerais
todas as fundações existentes até a promulgação da Constituição de
1989? Gostaria que o senhor fizesse a leitura novamente, Doutor
Viana.

O Sr. Presidente - No corpo da proposta de emenda à Constituição,
O § 40 do art. 1° diz o seguinte: "Integram o Sistema Estadual de
Ensino a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade
Estadual de Montes Claros e as fundações educacionais de ensino
superior criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal e
existentes na data da promulgação da Constituição do Estado".

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado Edson Rezende,
estamos defendendo exclusivamente o sistema educacional de Minas
Gerais. Há 35 instituições particulares, fundações que beneficiam a
UEMG e a UNIMONTES. Não queremos que este controle passe de
Minas Gerais para Brasília. Sabemos da dificuldade do sistema de
educação; a questão do MEC tornou-se muito complicada. Há 30 mil
processos em andamento, e o nosso Conselho Estadual de Educação
vai buscar a competência para isso. Não é questão de modificar
qualquer coisa do Conselho de Educação, mas sim do sistema
educacional do Estado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, para contribuir
com o esclarecimento da medida, é preciso deixar claro que essa
emenda à Constituição que estamos votando reforça e possibilita que
o sistema educacional mineiro prevaleça. Há uma disputa entre o
Conselho Federal de Educação e o Conselho Estadual para saber em
que lugar essas fundações, UEMG E UNIMONTES, irão se posicionar,
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se pertencerão ao sistema federal ou ao estadual. Esse conflito
está gerando um tumulto interminável, inclusive com ações judiciais.
Essa PEC, que surge em boa hora pela liderança do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, vem reforçar o sistema mineiro. A partir do momento em
que a Constituição prevê a existência do Sistema Mineiro de
Educação, temos condições de brigar perante o sistema federal em
defesa de nossas instituições. Não é possível liquidar um Estado
como o de Minas Gerais, transformando-o em um Estado sem um
sistema educacional e dependente do Conselho Federal. Nossas
instituições precisarão sair daqui e se dirigir a Brasília para resolver
questões que deveriam ser decididas aqui. Essa PEC representa a
luta para defender o sistema mineiro em face do sistema federal.
Minas continuará a ter um sistema, mas este será reconhecido pela
sua Constituição.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, só para esclarecimento,
o § 40, na fundamentação, diz o seguinte: "Sugerimos, para
aperfeiçoamento da proposta original, a Emenda n° 1, acrescendo ao
art. 82 o § 40, que preserva o texto da proposição apresentada, porém
retira as siglas UEMG e UNIMONTES, uma vez que estas só
posteriormente à criação das instituições passaram a ser adotadas. A
correção torna mais adequada o dispositivo à circunstância temporal
que caracteriza as disposições transitórias.

A Comissão de Redação Final deverá adequar a ementa da
proposta à emenda apresentada, caso aprovada". E só uma questão
de adequação, porque essas siglas não existiam antes da
promulgação da Constituição.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Com  a palavra o Sr.
Secretário para proceder à chamada de votação nominal dos
Deputados.

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

Deputados:
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - Ivair Nogueira

- Agostinho Silveira - Antônio Carlos Andrada - Sebastião Costa -
Alencar da Silveira Júnior - Luiz Fernando Faria - Miguel Martini -
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -



786
Antônio Genaro - Biiac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Diizon Meio -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - João Leite - João Pinto Ribeiro - José
Braga - José Henrique - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Pastor George -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto,
aprovada, em 1° turno, a Proposta de Emenda à Constituição n°
68/2001 com a Emenda n°1. A Comissão Especial.

Declaração de Voto
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, hoje a Assembléia dá mais um grande passo,
garantindo a qualidade do ensino superior de Minas Gerais. Essa
proposta de emenda à Constituição está em tramitação desde 2000,
em decorrência de várias ações de in constitucional idade, buscando no
Supremo Tribunal Federal e ferindo os direitos à soberania de Minas
Gerais. Naquela época, nos preocupamos e fizemos vários debates e
notamos que, com muita significação, as escolas e instituições
particulares, principalmente a UEMG e a UNIMONTES, estariam muito
prejudicadas se isso realmente acontecesse, por intermédio dessa
ação de inconstitucionalidade, garantindo sua autonomia e
participação junto ao Conselho de Educação, em Brasília.

Não podemos nos furtar a esse compromisso da educação superior
passando para a Capital Federal. E um compromisso do povo mineiro,
que faz questão absoluta, pelo nosso conhecimento e,
particularmente, pelo que a educação representa em Minas Gerais.

A Proposta de Emenda à Constituição n° 68 garante efetivamente a
autonomia e, acima de tudo, que o sistema da educação permaneça
no nosso Estado. Não poderia ter sido melhor. Nossos
agradecimentos. Com certeza estaremos, brevemente, no 2 0 turno,
para que a proposta de emenda à Constituição seja promulgada o
mais breve possível e para garantir a qualidade do ensino superior de
Minas Gerais. Muito obrigado.

Questão de Ordem
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A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, o Plenário

está vazio. Solicito o encerramento da reunião, pois não há quórum
para discutir e muito menos para votar qualquer coisa.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 273 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/11/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2' Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos
dos Deputados Rogério Correia e Ambrósio Pinto; aprovação -
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição - Discussão, em P turno, dos Projetos de Lei n os 1.390
e 1.557/2001; aprovação -Discussão, em 1° turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 55/2001; discurso do Deputado Durval
Angelo; questão de ordem; chamada para a recomposição de quórum;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - 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 - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemii Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro
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Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto
de Lei n° 1.416/2001 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, em que
solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos
de Lei nos 1.390 e 1.557/2001 sejam apreciados em primeiro e
segundo lugares, respectivamente, entre as matérias em discussão.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência
verifica, de plano, que não há quórum especial para a votação de
proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a continuação
dos trabalhos-

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.390/2001, do
Deputado Sávio Souza Cruz, que determina a publicação dos valores
recebidos a título de honorários advocatícios pelos Procuradores da
Fazenda Estadual. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
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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 Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.55712001, do
Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela 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 10 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
55/2001, do Deputado Pastor George, que altera o inciso II do art. 233
da Constituição do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em discussão, a proposta. Para discuti-ia, com a palavra, o
Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputadas, a Proposta de Emenda à Constituição n° 55/2002, do
Deputado Pastor George, que está em discussão no momento, nos
leva a fazer ampla avaliação a respeito da Constituição Estadual. A
proposta altera o inciso II do ai. 233 da Constituição do Estado de
Minas Gerais. Nossa Constituição foi promulgada em setembro de
1999 e, na época, foi saudada como um texto democrático, porque,
além de centrar-se no Estado democrático de direito, abriu várias
perspectivas de participação da população em alguns mecanismos de
gerência do Estado. Além do mais, estabelecia claramente as funções
dos Poderes no Estado. Mas é uma Constituição que sofreu, nos
últimos dias, um grande atentado nesta Casa. O futuro Governador
quer estabelecer um AIA - Ato Institucional Aécio Neves", ao solicitar
uma delegação de poderes que fere a Constituição. Ao ensejo da
discussão da emenda do Pastor George, é preciso analisarmos, no
entanto, que é correto mudar a Constituição da forma que ele está
propondo.

Nós, parlamentares, temos um poder constituinte derivado, por isso,
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podemos modificar, por 3/5 dos Deputados desta Casa, o texto
constitucional. Só que a forma que o futuro Governador está querendo
estabelecer ao instituir o "AIA" é um atentado à democracia e fere
frontalmente a Constituição. O art. 14 da Constituição Estadual, em
seu inciso VIII, veda qualquer delegação de poderes para criar,
extinguir e transformar qualquer órgão da administração indireta. No
projeto originário elaborado pela equipe de transição do futuro
Governador, este pede delegação para criar, extinguir, anular,
modificar,, transformar também a administração indireta, o que é
vedado. E um problema de origem da lei delegada, que, de alguma
forma, fere os princípios democráticos dessa Constituição que o
Pastor George quer modificar com essa proposta de emenda à
Constituição. Além do mais, o Poder Legislativo é subtraído de seu
exercício, pois estamos vendo que o Poder Executivo chama para si
funções precípuas deste Poder. Não aceitamos. O mais interessante é
que o Presidente da Câmara dos Deputados proponha uma emenda
com esse teor, que reduz a ação do Poder Legislativo. Ali vemos que
leis históricas serão modificadas a bel-prazer de uma equipe de
técnicos do futuro Governo. E interessante que não se coloca só o
aspecto da legalidade. Cada projeto de lei que tramitou nesta Casa,
que será modificado, foi fruto de profunda e detalhada discussão, de
um envolvimento da sociedade. Não pensemos que a criação de cada
secretaria, que a alteração da estrutura administrativa do Estado
passou nesta Casa sem a realização de muitas audiências públicas,
sem ouvir a sociedade, setores sindicais, tanto de empresários quanto
de trabalhadores, servidores públicos, das diferentes regiões de Minas
Gerais. Hoje, toda essa estrutura administrativa do Estado, a bel-
prazer do futuro Governador, pode ser modificada. Como fica o Poder
Legislativo?

Meu velho pai dizia que quem abaixa demais a cabeça mostra outra
parte do corpo. Acho que é o que ocorre nesta Casa. O Poder
Legislativo é diminuído em seu exercício de poder, uma sociedade
que não é envolvida, em que as mudanças podem ser feitas de forma
tecnocrática. A contradição é que a delegação de poderes é dada a
partir de 1° de janeiro do ano que vem, quando sabemos que teríamos
tempo suficiente para aprovar essas modificações ou de nos
manifestarmos sobre elas. 0 futuro Governador conta como suas a
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base do atual Governador e a parte da oposição ao atual
Governador. Com toda a certeza, são mais de 60 parlamentares em
apoio a essa proposta de Governo. Acredito que não haveria
dificuldade em aprová-la, mas seria um processo transparente, com
respeito à Constituição.

De alguma forma, a sociedade iria acompanhar o projeto passo a
passo e participar das discussões.

Deputado Pastor George, a Proposta de Emenda à Constituição n°
55/2001, de sua autoria, torna-se inócua, pois o futuro Governador
poderá modificá-la antes que a votemos, já que se trata do Código de
Defesa do Consumidor, uma das matérias em aberto que poderia ser
modificada por essa lei delegada.

Como disse ontem na Comissão de Justiça, poderíamos até colocar
um novo artigo no texto da lei delegada que talvez agradasse a muitos
que nunca prezaram a democracia e que aprovam esse 'Ato
Institucional Aécio Neves".

Nessa disposição, poderia constar: "Suspendam-se os trabalhos da
Assembléia Legislativa". Se o Governo pode fazer tudo sem ouvir o
Poder Legislativo, mesmo sabendo que teríamos tempo suficiente, já
que a reforma seria implementada a partir de 1 011/2003, para que é
preciso Assembléia Legislativa?

Queremos chamar os Deputados para uma reflexão. Essa lei
delegada é mais ampla, geral, do que uma medida provisória, porque
se implanta, se concede um poder ao Governador para também
legislar, enquanto que a medida provisória tem de ser encaminhada
ao Congresso, tem prazo de validade - se não for aprovada na
Câmara dos Deputados, cessam os seus efeitos. Estamos voltando
aos tempos da ditadura militar, quando, por meio de decretos-leis,
legislou-se durante muitos anos neste País. Estamos aqui aprovando
um decreto-lei.

Sr. Presidente, atento ao pronunciamento de V. Exa. de que não
permitirá que a matéria tramite de forma inconstitucional. Entendemos
que a mudança feita ontem na Comissão de Justiça não corrigiu o
vício de inconstitucional idade, porque são três vedações na Carta
Magna mineira em relação ao poder de lei delegada: "E vedada
delegação de poderes para criar, extinguir ou transformar qualquer
órgão da administração direta". A Comissão de Justiça tirou o poder
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de, criar e extinguir, mas o de transformar foi mantido.

E interessante observar que, quando este Deputado fez intervenção,
nenhum representante do futuro Governo fez o contraponto ou
argumentou contrariamente. Os argumentos foram insofismáveis e
fortes suficiente para mostrar que a questão da transformação está
mantida.

Agora, vemos essa frágil Constituição mineira ser atacada e violada
em princípios fundamentais. Esperamos que a nossa pregação seja
acolhida pela maioria dos Deputados. Não podemos permitir que essa
medida seja aprovada nesta Casa. Isso não pode ocorrer. Caso
ocorra, vamos recorrer ao Judiciário, porque não podemos ficar
inertes diante de tal atentado contra a Constituição. Será a nossa
primeira ação antes de o novo Governo assumir. Não podemos
permitir que se mude, a bel-prazer do ocupante de plantão do Palácio
da Liberdade, um texto constitucional dessa envergadura. Cada
parlamentar desta Casa é chamado a uma tomada de consciência
para ver os graves erros que estamos cometendo.

Queremos também fazer um apelo ao setor sindical dos servidores
públicos. Quais órgãos da administração direta serão extintos? Quais
cargos serão extintos? Essa mudança tem que ser discutida com o
movimento sindical dos servidores públicos. Existem órgãos que
cumprem papel importante no Estado, como o [LER, projeto que foi
criado com muita negociação, dentro de uma visão de estabelecer em
Minas um processo de reforma agrária, de estabelecer em Minas um
processo de democratização do acesso à terra e, ao mesmo tempo,
uma desburocratização da legitimação de terras públicas no Estado
de Minas Gerais. Será o [LER extinto ou será esvaziado de poder
porque o Governador pode mudar todas as competências do órgão,
fazendo com que a sua existência seja inócua. Ele já tem dificuldade
para cumprir o seu papel. No caso do ITER, já tivemos um embate
com a RURALMINAS, que não queria perder seus poderes, que
queria continuar como órgão concorrente. A pressão foi grande, e
conseguimos vencer pelo bom-senso dos parlamentares e até por
uma orientação do próprio Governo, que queria delegar esses
poderes ao ITER.

O que o Governador vai fazer na CEMIG? Ele pode mudar
competência, pode mudar estrutura. Imaginem uma diretoria de
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distribuição da CEMIG, que pode ser esvaziada de poder dentro
dos seus objetivos privatizantes, como hoje interessa à Agência
Nacional de Energia. Essa é a grande questão. Temos que levantar
nossas vozes. O Poder Legislativo tem que resgatar sua função
enquanto Poder. Temos que agir, caso contrário hoje estaremos
discutindo uma questão e nos próximos anos poderemos estar
tentando corrigir aquilo que uma equipe tecnocrata fez. Se essa
equipe não teve o zelo de seguir o mandado constitucional na questão
das administrações indiretas, não teve o cuidado de respeitar a norma
constitucional, o que se dirá de funções importantes de órgãos do
Estado? Estamos dando um cheque em branco ao Governador e
talvez venhamos aqui no dia 1° de fevereiro apenas para tomar posse,
depois entrar em recesso, porque o Estado será tocado à revelia da
Assembléia Legislativa. Começa mal o futuro Governador,
restabelecendo os malditos decretos-leis da ditadura militar; começa
mal, instituindo o "AIA", Ato Institucional Aécio Neves. Isso é um
desserviço à democracia de Minas.

Nós, da Bancada do RI, entraremos em processo de obstrução, até
que a questão da lei delegada seja esclarecida, até que o Governo
recue de sua posição de impor à sociedade o duplo poder de
administrar, de executar e de legislar

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, verificando a

inexistência de quórum para discussão, solicito o encerramento, de
plano, da reunião para que continuemos à tarde, com o Plenário
cheio. Assim, minhas argumentações terão eco.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição do número regimental

• Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados, número

insuficiente para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a

rÁ



794
reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS

Às dez horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise,
Agostinho Silveira, Luiz Fernando Faria, Dilzon Meio e Irani Barbosa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho
Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Agostinho Silveira,
em que solicita sejam convocados os titulares de cartórios que até o
presente momento não prestaram informações por escrito, para trazer
pessoalmente a esta Comissão a documentação anteriormente
solicitada, em especial extratos bancários dos meses de janeiro a
setembro do corrente ano; e Irani Barbosa, em que solicita seja
convidada para prestar depoimento a esta CPI a Superintendente da
Receita Federal em Minas Gerais, oportunidade em que deverá trazer
à Comissão os dados relativos ao recolhimento mensal do Imposto de
Renda dos 100 maiores cartórios de Minas Gerais, no período de 1°/1
a 1 0/10/2002, e também a declaração do Imposto de Renda dos
mesmos cartórios, ano-base 2001. O Presidente informa que o inteiro
teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Rêmolo Aloise, Presidente - Dilzon Meio - Agostinho Silveira - Luiz

Fernando Faria - Irani Barbosa.
ATA DA 47a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dezessete horas do dia doze de novembro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Geraldo Rezende, Aílton Vilela, Edson Rezende e Sebastião Costa,
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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 Ajiton Vilela,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 2.330/2002. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente informa que continua em discussão o parecer do relator,
Deputado Ermano Batista, sobre o Projeto de Lei n° 2.330/2002, o
qual conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade
da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião

Costa - Ermano Batista - Aílton Vilela - Agostinho Silveira.
ATA DA 112 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia dezenove de novembro de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Aílton Vilela, Antônio Carlos
Andrada, Sebastião Costa e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este
ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Rogério Correia, e Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e designa o Deputado Ermano Batista,
relator do Projeto de Lei n° 2.445/2002, e avoca a si a relatoria da
Mensagem n° 343/2002. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado
Geraldo Rezende, na qualidade de relator da Mensagem n° 343/2002,
determina seja distribuído em avulso o parecer sobre a referida
mensagem. Após discussão e votação, são aprovados, os pareceres
que concluem pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n° 1.901/2001 (relator:
Deputado Ermano Batista); 2.370 e 2.391/2002, ambos na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Aílton Vilela). Após discussão e
votação, são aprovados, os pareceres que concluem pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos
Projetos de Lei n os 2.255, 2.307 e 2.404/2002 (relator: Deputado
Ermano Batista). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 2.445/2002 deixa
de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Ermano Batista. O Projeto de Lei n° 2.239/2002 é
retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Ermano
Batista, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Sebastião Costa em que solicita seja realizada reunião
extraordinária da comissão no dia 21/11/2002 para que seja apreciado
o Projeto de Lei n° 2.463/2002, do Tribunal de Justiça; e Ermano
Batista solicitando seja enviado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG
solicitando a encampação dos trechos das estradas municipais que
ligam Jaíba a Gado Bravo e a Espinosa e Jaíba a Monte Azul,
ressaltando no ofício tratar-se de pedido de ilustre Deputado Carlos
Pimenta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a ser realizada às 17 horas do dia
19/11/2002! determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela - Ermano Batista -

Sebastião Costa - Durval Angelo - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 99a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte de novembro

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Cristiano
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Canêdo, Rogério Correia e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.945/2002 na forma do vencido no 1° turno, (relator: Deputado
Sebastião Navarro Vieira) e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 2.437/2002 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). O Deputado
Eduardo Brandão, relator do Projeto de Lei Complementar n° 53/2002,
no 2° turno, determina a distribuição de avulso do parecer que conclui
pela aprovação na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas nos
1 a 4. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. O Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei n° 436/99,
em turno único, por não cumprir pressupostos regimentais. 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 novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Antônio Andrade - Hely Tarqüínio -

Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Rogério Correia.	-	 .	 -

ATA DA 49 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia vinte e um de novembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende,
Aílton Vilela, Antônio Carlos Andrada, Durval Angelo, 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 Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
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da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 2.431/2002 (Deputado
Geraldo Rezende); 2.254, 2,262, 2.364, 2.438, 2.439 e 2.444/2002
(Deputado Ermano Batista); 2.261/2002 (Deputado Eduardo Hermeto);
2.402, 2.430 e 2.440/2002 (Deputado Aílton Vilela); 2.436/2002
(Deputado Agostinho Silveira); e, em seguida, designa o Deputado
Ermano Batista relator do Projeto de Lei n° 2.463/2002 e avoca a si a
relatoria do Projeto de Resolução n° 2.472/2002. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Deputado Geraldo Rezende, na qualidade de relator do Projeto de
Resolução n° 2.472/2002, determina seja distribuído em avulso o
parecer do referido Projeto. A seguir, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 21/11/2002, às 16h1Omin. Nesse momento, o Presidente verifica a
inexistência de quórum, agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

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

Sebastião Costa - Rogério Correia - Ambrósio Pinto.

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

1.984/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Eduardo Brandão, tem por

objetivo dar a denominação de José Soares Diniz e Silva à Escola
Estadual do Bairro Coqueiros, situada no Município de Ribeirão das
Neves.

Nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno, a proposição
tramita em turno único e será apreciada conclusivamente pela
comissão a que foi distribuída.

Nesta fase preliminar de apreciação, compete a este órgão
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colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, III, "a', do Diploma Regimental.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 13.408, de 21/12/99, reguladora da

matéria, a denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

O art. 20 dessa lei exige que a escolha da denominação recaia em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, os quais
devem estar correlacionados com a destinação da coisa a ser
denominada. Por sua vez, o art. 30 dispõe que não poderá haver, em
um mesmo município, mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado com igual denominação.

Relativamente às duas últimas exigências, cumpre-nos observar
que, conforme comprova documento anexado ao projeto, a pessoa
que se deseja homenagear destacou-se, entre outras coisas, como
idealizadora e benfeitora do educandário. Ademais, inexiste, no
Município de Ribeirão das Neves, próprio público ou estabelecimento
estadual com o nome de José Soares Diniz e Silva.

No entanto, a fim de aprimorar o texto do art. 1 0 , além de retificar
equívoco, esclarecendo que o bem público em questão é o
educandário, e não, o prédio onde ele funciona, cumpre-nos oferecer
emenda à proposição, apresentada na Conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.984/2002 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Passa a denominar-se José Soares Diniz e Silva a Escola

Estadual do Bairro Coqueiros, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.".

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sebastião

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

2.147/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.147/2002, de autoria do Deputado Paulo Piau,

pretende declarar de utilidade pública a Associação Recreativa Águia
Dourada, com sede no Município de Itapagipe.

Publicada em 9/5/2002, vem a matéria a esta Comissão, a que
compete, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
apreciá-la sob os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe

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

Verificamos que o art. 16 do seu estatuto prevê que fica proibido
conceder remuneração a ocupantes de quaisquer cargos da diretoria,
e o § 1° do art 30 estabelece que, "no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra entidade congênere
juridicamente constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social".

Portanto estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1° da
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.147/2002 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sebastião

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

2.232/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.232/2002, do Deputado Edson Rezende,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Promoção e Vida do Bairro Monte Mário, com sede no Município de
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Barbacena.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 20/6/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe

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

Verificamos que o art. 17 do estatuto da Associação prevê que as
atividades dos Diretores e Conselheiros ou instituidores, bem como as
dos sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.
Além disso, o art. 34 diz que, no caso da extinção da Associação, o
patrimônio remanescente reverterá em favor de uma instituição de
caridade ou obra congênere, que estejam registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1°
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública, mas, objetivando corrigir o nome da entidade,
apresentamos emenda ao art. l°do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.232/2002 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Promoção e Vida, com sede no Município de
Barbacena.".

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.262/2002
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei sob
comento tem como objetivo declarar de utilidade pública o Grupo
Folclórico Moçambique Rosário de Maria, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 29/6/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente quanto aos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art.
102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Para que o Projeto de Lei n° 2.262/2002 possa conferir o título

declaratório de utilidade pública à entidade que ele nomeia, esta deve
estar sujeita às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
enunciadas em seu art. 1°, quais sejam ter personalidade jurídica,
estar em funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções,
além de servir desinteressadamente à coletividade.

Observamos, pela análise dos documentos juntados aos autos do
processo, o devido atendimento às tais exigências legais. Constata-se
ainda, em seu estatuto, que a associação não remunera os membros
da diretoria pelo exercício de suas funções, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem
(art. 29) e, caso seja a entidade dissolvida, os bens remanescentes
serão destinados a outra instituição congênere, com personalidade
jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a uma entidade pública (art. 33).

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria na
Casa. Entretanto, devemos apresentar-lhe emenda para adequar o
nome que consta do art. 1° do projeto ao mencionado no art. 1° do
estatuto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.262/2002 com a Emenda n° 1,
formalizada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico
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Moçambique Rosário de Maria, com sede no Município de Carmo
do Paranaiba.".

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Sebastião Costa.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.264/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n°

2.264/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Araporã, com sede
nesse município.

Publicada em 29/6/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Além do mais, o § 2° do art. 11 do seu estatuto prevê 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 determina que, em caso de
dissolução da APAE, seu patrimônio reverterá para entidade
congênere.

Conclusão
Pelo aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.264/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.311/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Irani Barbosa, por meio do Projeto de Lei n° 2.311/2002,
pretende seja declarado de utilidade pública o Templo Amuraçuy do
Amanhecer de Belo Horizonte-MG, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Publicado em 9/812002, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
E a entidade referida atende, em específico, às condições

estabelecidas pela citada lei, conforme atestam os documentos que
ilustram o processo, tornando-se apta a receber o título que lhe
pretendem outorgar.

Além do mais, o seu estatuto, no art. 34, determina que, no caso de
sua extinção, o eventual patrimônio remanescente será destinado a
uma entidade congênere devidamente registrada no Conselho
Nacional de Serviço Social, e o seu art. 30 prevê que a entidade não
poderá remunerar nem conceder vantagens nem benefícios, direta ou
indiretamente, a seus Diretores, Conselheiros, sócios, benfeitores ou
equivalentes.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.311/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Márcio

Kangussu - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNtO DO PROJETO DE LEI N°

2.358/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Marco Régis, objetiva

declarar de utilidade pública o Clube Ponto de Encontro, com sede no
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Município de Guaxupé.

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

Fundamentação
Fundado em 27/5/89, o Clube Ponto de Encontro tem por finalidade

reunir pessoas com idade acima de 45 anos, a fim de proporcionar-
lhes lazer e congraçamento por meio de reuniões, passeios, cursos,
concursos, palestras e outras atividades que melhorem a qualidade de
vida e o aprimoramento físico, mental e sociocultural dos seus
associados.

E uma entidade assistencial, e, portanto, possui o objetivo de ajudar
os necessitados, buscando apoio na sociedade. Além disso, enfatiza a
formação e a valorização do espírito comunitário.

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

2.358/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.362/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.362/2002, do Deputado Geraldo Rezende,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Porto Alegre - ACOPABA -, com sede no Município de Itinga.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com o que
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária do Bairro Porto Alegre - ACOPABA -

presta relevantes serviços de cunho social, uma vez que procura
solucionar, por meio da atuação conjunta dos moradores, os grandes
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problemas por eles enfrentados.

Busca também conscientizar a população para a importância das
condições sanitárias básicas, envidando esforços para conquistar
novas obras e para preservar o meio ambiente.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a
torna merecedora do título declaratário de utilidade pública ora
proposto.

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

2.362/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.364/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Antônio Andrade e
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Sossego, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 5/9/2002, 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 os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos, aliás, que o parágrafo único do art. 12 do estatuto da
entidade determina que o exercício de quaisquer das funções
requeridas para o funcionamento dos seus órgãos diretivos não será
remunerado, ao passo que o art. 31 estabelece que, em caso de
extinção, seu patrimônio será destinado a uma instituição de caráter
filantrópico do Município de Carmo do Paranaíba.

Apesar de não se vislumbrar óbice, de natureza jurídica, à
tramitação do projeto, devemos apresentar-lhe emenda, a ser



807
formalizada na parte final deste parecer, com o intuito de corrigir
erro material quanto ao nome oficial do Conselho.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.364/2002 com a seguinte
Emenda n° 1.

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

Desenvolvimento Comunitário - CDC -, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.".

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.377/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Governador do Estado,

pretende dar a denominação de Professora Maria Olímpia de Oliveira
à Escola Estadual de Ensino Fundamental, com sede no Município de
Fama.

Após o exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, VI, c/c o art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a matéria de formalizar, no plano legal, a proposta formulada

pelo colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental, sediada
no Município de Fama, que homologou, por unanimidade de votos dos
seus membros, a indicação do nome da Professora Maria Olímpia de
Oliveira para denominá-la, como tributo ao seu exemplo de vida, bem
como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à
população local, com destaque para o exercício do magistério e para a
catequese.

Portanto, sua biografia credencia e ratifica a homenagem ora



808
proposta.

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

2.37712002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Paulo Piau, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.378/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 328/2002, o Governador do Estado
fez remeter a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em epígrafe,
que objetiva dar a denominação de Professora Maria Fontes à Escola
Estadual de Santa Luzia, com sede no Município de Caratinga.

Após exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, VI, c/c o art.
103, 1. "b". do Regimento Interno.

Fundamentação
O nome da Professora Maria Fontes foi indicado pelo colegiado da

Escola Estadual de Santa Luzia, situada no Município de Caratinga,
em reunião realizada em 2/4/2002, que o homologou, por
unanimidade de votos dos seus membros, para denominação da
referida unidade de ensino.

Trata-se de um tributo e um reconhecimento aos relevantes serviços
por ela prestados à população da localidade e denominada Santa
Luzia, destacando-se sua atuação como professora e voluntária nos
trabalhos filantrópicos na entidade São Vicente de Paula.

Nada mais justo, portanto, que homenageá-la, perpetuando seu
nome para as futuras gerações.

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

2.378/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

rCkA
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2.410/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame é do Deputado João Batista de Oliveira e
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária e de Pequenos Produtores Rurais de Santana da Divisa,
com sede no Município de Diamantina.

Após ser publicada em 10/10/2002, a matéria foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, segundo estabelecido no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei

n°2.410/2002 sujeita-se às exigências estabelecidas na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, em seu art. 1°, quais sejam, ter a entidade personalidade
jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e ter em sua
diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
funções.

Observamos, pelo exame dos documentos anexados aos autos do
processo, o pronto atendimento às exigências legais. Verificamos,
também, que o estabelecimento veda a remuneração ou a concessão
de vantagens ou benefícios, sob qualquer título, aos membros de sua
diretoria (art. 23 do estatuto) e, caso seja a entidade extinta, seus
bens reverterão a uma congênere, com personalidade jurídica, que
esteja registrada no Conselho Nacional do Serviço Social (art. 32 do
estatuto). Isso confirma a disposição dos associados em manter uma
instituição cujo objetivo é servir desinteressadamente à coletividade,
conforme estatuído no comando legal.

Não encontramos óbice à tramitação do projeto, mas oferecemos
emenda ao seu art. 1° para suprir a ausência de dado essencial.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.41012002 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

rÀ
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"AI. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Santana da Divisa,
Baixadão e Região - ACOP -, com sede no Município de Diamantina.".

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.413/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado João Batista

de Oliveira, objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Surdos Mudos de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 11/10/2002, 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 os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos, inclusive, que o parágrafo único do art. 40 do estatuto da
entidade prevê que será gratuito o exercício de qualquer cargo e não
serão distribuídos, sob nenhum pretextos, lucros, bonificações,
vantagens e remuneração aos seus Diretores, Conselheiros,
associados e mantenedores, enquanto o art 45, parágrafo único,
estabelece que, no caso de sua dissolução, os bens serão destinados
a entidades assistênciais congêneres.

Embora não vislumbremos óbice de natureza jurídica à tramitação
do projeto, devemos apresentar-lhe emenda para acréscimo da sigla
da Associação, por se tratar de elemento integrante de seu nome
oficial.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.413/2002 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.
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EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Surdos e Mudos de Uberlândia - ASUL -, com sede no Município de
Uberlândia.".

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.415/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Edson Rezende, objetiva

seja declarada de utilidade pública a Creche Santa Marcelina, em
funcionamento no Município de São Lourenço.

Publicado no "Diário do Legislativo', em 17/10/2002, 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. Vale destacar, em
separado, o parágrafo único do art. 27 do estatuto da associação, que
prevê serem as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as
dos sócios, inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de lucro, gratificação, bonificação ou vantagens, bem como o art. 31,
por estabelecer que, em caso de sua dissolução, o patrimônio será
destinado a instituição congênere juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.415/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Sebastião

Costa - Márcio Kangussu.

___
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

2.239/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito do Preço do Leite,

a proposição em epígrafe proíbe a comercialização de derivado de
leite com adição de soro de leite sob a denominação "leite
modificado".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/6/2002, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em exame proíbe a comercialização de derivado de

leite com adição de soro de queijo sob a denominação "leite
modificado", estabelece penalidades e fixa o prazo de 120 dias para o
recolhimento das mercadorias colocadas à disposição do consumidor
em desacordo com o disposto na lei.

Segundo investigações da CPI do Preço do Leite, a comercialização
do produto lácteo denominado "leite modificado" ao lado de outros
tipos de leite, especialmente o UHT (longa vida), induz o consumidor a
erro. Primeiro porque a embalagem do produto apenas informa que
contém soro, mas omite em que proporção; segundo, porque a
população adquire produto com qualidade nutricional
reconhecidamente inferior à do leite, pensando tratar-se de leite.

De conformidade com o art. 24, V, da Constituição Federal, compete
à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente mente
sobre produção e consumo. Por sua vez, o art. 23, II, diz ser
competência comum dos entes federados cuidar da saúde e
assistência pública. Nesse sentido, a Lei Federal n° 7.889, de
23/11/89, estabelece no art. 1°, textualmente:

"Art. 1° - A prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de
origem animal, de que trata a Lei n° 1.283, de 18 de dezembro de
1950, é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e
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dos Municípios, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição".

Ressalte-se, também, que o § 3 0 do art. 24 da Constituição Federal
assegura aos Estados o exercício da competência legislativa plena, na
inexistência de lei federal sobre normas gerais, hipótese que se
verifica conforme apuramos em virtude da publicação da Consulta
Pública n° 4, do Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, no "Diário Oficial da União" de
31/8/2001, seção 1, págs. 63 a 65. Nela, o Departamento de Inspeção
Federal de Produtos de Origem Animal - DIPOA - submeteu à
apreciação, por período de 180 dias, o Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos Fluídos com Adições.
Esgotado o prazo, o DIPCA ficaria encarregado de baixar o
regulamento técnico disciplinando a matéria em todo o território
nacional. No entanto, essa medida ainda não foi tomada, razão pela
qual o Estado pode, para atender a suas peculiaridades, valer-se do
mencionado § 3° do art. 24 da Constituição Federal.

Por fim, observamos a inexistência de reserva de iniciativa para
inaugurar o processo legislativo no caso.

A expressão "soro de queijo" não é correta, do ponto de vista
técnico. Dessa forma, apresentamos a Emenda n° 1, determinando
que seja substituída por "soro de leite". Por outro lado, a legislação de
inspeção sanitária do Estado relativa a produtos de origem animal já
contempla, de forma mais ampla, as penalidades a serem aplicadas
no caso de descumprimento das normas legais. Para contornar esse
problema, apresentamos a Emenda n°2.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.239/2002
com as seguintes Emendas nos 1 e 2.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no projeto, a expressão "soro de queijo" pela

expressão "soro de leite".
EMENDA N° 2

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei n° 11.812, de 23 de janeiro de 1995.".
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
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Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Sebastião Costa - Ambrósio Pinto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.472/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria desta Comissão, o Projeto de Resolução n° 2.472/2002

tem por finalidade delegar ao Governador do Estado atribuição para
elaborar leis delegadas dispondo sobre a estrutura das administrações
direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/11/2002, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no
art. 195, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Encarregado de examinar os aspectos formais e materiais relativos
ao projeto de resolução, passamos a fundamentá-lo na forma que se
segue.

Fundamentação
O projeto de resolução em referência destina-se a delegar atribuição

ao Governador do Estado para, por meio de leis delegadas a serem
editadas até 31/1/2003, proceder a uma reforma administrativa no
Poder Executivo, que vise à racionalização do aparelho burocrático
estatal sem acarretar a abertura de créditos especiais. Sinteticamente,
essa delegação legislativa compreende a faculdade de criar, alterar e
extinguir órgãos da administração direta, além de modificar a estrutura
orgânica das entidades da administração indireta; criar, transformar e
extinguir cargos públicos de provimento em comissão e funções de
confiança, bem como a fixação de vencimentos; remanejar dotações
orçamentárias e alterar as vinculações das entidades
descentralizadas.

A Constituição Estadual, seguindo as diretrizes da Constituição da
República, prevê o instituto da lei delegada como uma das espécies
normativas do processo legislativo, estabelece os requisitos formais
para a sua elaboração e as restrições materiais de observância
obrigatória por parte dos Poderes constituídos. Assim, o "caput" do art.
72 da Carta mineira consagra a competência exclusiva do Governador
do Estado para a produção de leis delegadas, mediante solicitação à
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Assembléia Legislativa, que poderá conceder a delegação de
atribuições na forma de resolução que especifique seu conteúdo e os
termos de seu exercício ( 2 0 do art. 72).

Do ponto de vista formal, a proposição, está em plena sintonia com
os parâmetros da Carta política mineira, uma vez que o pedido relativo
à elaboração de normas jurídicas dessa natureza resultou de
manifestação explícita do Chefe do Poder Executivo, nos termos da
Mensagem n° 343/2002, encaminhada a esta Casa Legislativa. Além
disso, o instrumento utilizado para formalizar a delegação de poderes
- projeto de resolução - atende à exigência constante no citado § 2° do
art. 72 da Constituição, o qual, uma vez aprovado, será transformado
em resolução, o que habilitaria o Governador do Estado a realizar a
pretendida reforma administrativa, dentro dos limites por ela
estabelecidos.

No tocante ao conteúdo da delegação legislativa, devem ser
observadas as limitações materiais previstas no ordenamento
constitucional vigente. Assim, não podem ser objeto de leis delegadas
os atos de competência privativa do Poder Legislativo, a matéria
reservada a lei complementar e a legislação sobre organização do
Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, bem
como a legislação relativa a planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias e orçamentos. E o que determina o § 1° do art. 72 da
Constituição Estadual. Além dessas restrições de caráter material, que
vinculam a manifestação de vontade do parlamento, deve-se observar
ainda o disposto no § 80 do art. 14 da mencionada Carta política,
segundo o qual "é vedada a delegação de poderes ao Executivo para
criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração
indireta". Nesse caso, o que o Constituinte de 1989 proíbe é a
prerrogativa de o Governador do Estado criar, extinguir ou
transformar, por meio de lei delegada, entes da administração
descentralizada do Executivo, entendendo-se como tais as autarquias,
as fundações públicas, as sociedades de economia mista, as
empresas públicas e as demais entidades de direito privado
controladas direta ou indiretamente pelo Estado.

O inciso 1 do art. 1° do projeto em exame prevê a delegação de
atribuições ao Chefe do Poder Executivo para "criar, incorporar,
extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, ou unidades
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da administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica
das entidades da administração indireta, definindo suas atribuições,
objetivos e denominações". Esse dispositivo merece ser atentamente
analisado, principalmente em razão do comando previsto na parte
final, que, à primeira vista, parece afrontar a regra do art. 14, § 8°, da
Carta mineira.

Ora, a criação, a extinção ou a transformação de entidades da
administração indireta ou descentralizada, que são entes dotados de
personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e
financeira, dependem de lei ordinária aprovada por esta Assembléia
Legislativa e de posterior sanção do Governador do Estado. Para
exemplificar, à luz da atual sistemática constitucional, não são lícitas a
criação nem a extinção de uma autarquia nem a transformação de
empresa pública em sociedade de economia mista por meio de lei
delegada, pois se estaria contrariando literalmente o mencionado
preceito constitucional. Entretanto, é possível a delegação legislativa
ao Executivo para modificar a estrutura orgânica das entidades
preexistentes, o que compreende a prerrogativa de alterar atribuições,
definir objetivos, criar ou suprimir unidades administrativas e modificar
as vinculações com os órgãos da administração direta ou centralizada,
para melhor adequá-las à realidade da administração pública,
contanto que seja preservada a individualidade e a existência jurídica
dessas entidades. Nesse particular, não vislumbramos óbice de
natureza constitucional na prescrição do art. 1°, 1, do Projeto de
Resolução n° 2.472/2002.

Quanto aos órgãos autônomos, mencionados no referido dispositivo,
cuja previsão consta expressamente no art. 14, § 3°, da Constituição
Estadual, trata-se de órgãos públicos integrantes da administração
centralizada, desprovidos de personificação, dotados de autonomias
administrativa e financeira, nos termos da lei, ou de independência
funcional no exercício de suas atribuições, configurando uma forma de
desconcentração administrativa. Tais órgãos encontram-se em uma
situação peculiar na estrutura organizacional do Estado, pois
desfrutam maiores prerrogativas funcionais que os demais órgãos
públicos. Como integram a estrutura da administração direta, não há
obices quanto à possibilidade de sua transformação ou extinção
mediante lei delegada, ou até mesmo de criação de novas figuras

rÀ



817
dessa natureza; todavia, para manter fidelidade ao disposto no § 4°
do art. 14 da Carta mineira, o Governador do Estado deverá adotar
leis delegadas especificas para criar ou extinguir esses órgãos.

O inciso III do art. 1° da proposição sob comento, que faculta ao
Chefe do Executivo "proceder à realocação de atividades e programas
no âmbito do Poder Executivo e ao remanejamento de dotações
orçamentárias", não pode ser objeto de delegação legislativa, uma vez
que tal disposição transgride a regra do art. 72, § 1°, II, da
Constituição Estadual, que exclui do domínio da lei delegada a edição
de normas jurídicas relativas a orçamento. Prescrição desse teor é
incompatível com a natureza da delegação de poderes do Legislativo,
de modo que o assunto deve ser tratado na lei orçamentária, razão
pela qual propomos a supressão do citado dispositivo, por meio da
Emenda n° 1.

Outro aspecto da maior relevância no que tange à lei delegada diz
respeito ao caráter temporário da delegação legislativa. E da essência
dessa espécie normativa o exercício da competência no prazo fixado
pela Assembléia Legislativa, o que está claramente delineado no art.
2° da proposição, que estabelece a data-limite de 31/1/2003 para a
promulgação das leis delegadas.

E oportuno salientar, ainda, que o instituto da lei delegada constitui
ato legislativo primário e enquadra-se no mesmo plano hierárquico da
lei ordinária, podendo mesmo revogá-la total ou parcialmente. Quanto
à natureza desta figura normativa, ensina o constitucion alista Manoel
Gonçalves Ferreira Filho que, "quanto a seu conteúdo e eficácia, é ela
um típico ato primário. De fato, as normas que estabelece estão no
primeiro nível de eficácia, logo abaixo das constitucionais. Desse
modo, a lei delegada é um ato primário, derivado de pronto da
Constituição, embora condicionado" ("Do Processo Legislativo". 3. ed.
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 226). As diferenças básicas entre a lei
delegada e a ordinária residem no fato de que a primeira configura
exceção ao princípio da indelegabilidade de atribuições entre os
Poderes constituídos e exige manifestação prévia do Legislativo para
a habilitação do Chefe do Poder Executivo, além de não ser passível
de sanção. O projeto de lei ordinária submete-se ao procedimento
formal de discussão e votação na Casa Legislativa, sendo passível de
receber emendas ou substitutivo e, uma vez aprovado, é
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encaminhado ao Governador do Estado, na forma de proposição
de lei, para sanção e promulgação.

Finalmente, é válido registrar que, no exercício do controle externo
da Assembléia Legislativa sobre a atuação da administração pública,
compete-lhe privativamente sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa, em
conformidade com o disposto no art. 62, XXX, da Constituição do
Estado. Nesse caso, eventuais abusos do Executivo na disciplina das
matérias enumeradas na resolução superveniente podem ter seus
efeitos suspensos por ato deste parlamento, que tem o dever-poder
constitucional de fiscalizar os atos da administração pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Resolução n°
2.472/2002 com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Suprima-se o inciso III do art. l.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Ambrôsio Pinto - Ermano

Batista - Sebastião Costa - Márcio Kangussu - Rogério Correia (voto
contrário).

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 21/11/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. César de
Alvarenga Gouvêa, ocorrido em 18/11/2002, em Três Pontas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Benedito Amaral, ocorrido em 17/11/2002, em Camanducaia. (-
Ciente. Oficie-se.)

rÃT
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BELO HORIZONTE, TERÇÃ-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 274a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/11/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - ta Parte: Ata - 23 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Durval Angelo; aprovação - Inexistência de quórum
especial para votação de proposta de emenda à Constituição -
Prosseguimento da discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 55/2001; encerramento da discussão - Discussão, em
20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 36/2000;
encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.416/2001; emissão de parecer pelo relator; requerimento do
Deputado Rogério Correia; discursos dos Deputados Rogério Correia,
Marco Régis e Fábio Avelar; aprovação do requerimento - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.543/2001; apresentação da
Emenda n° 1; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com a emenda à Comissão deAdministração Pública -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.696/2001; requerimento
do Deputado Pastor George; aprovação do requerimento - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.43412001; apresentação das
Emendas nos 1 e 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 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.976/2002; aprovação -
Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Oiinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio
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- Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton
- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

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

Presidência vai passar à 2 8 Parte da reunião, 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 Durval

Angelo em que solicita a inversão da pauta de modo que os Projetos
de Resolução n os 1.465 e 1.462/2001 e 2.161/2002 sejam apreciados
em último lugar. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência
verifica, de plano, que não há quórum especial para a votação de
proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a continuação
dos trabalhos, e, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n°
7, passa à apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 55/2001, do Deputado Pastor George, que altera o
inciso II do art. 233 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
36/2000, do Deputado Ermano Batista, que insere dispositivo na
Constituição do Estado para tornar obrigatória a execução da
programação orçamentária decorrente de emendas parlamentares. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1° turno 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° 1.416/2001, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 2 0 da Lei n°
8.655, alterado pela Lei n° 12.653, de 23/10/97. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. As Comissões de
Meio Ambiente, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Gil Pereira solicitou o prazo regimental para
emitir seu parecer. Com a palavra, para emitir seu parecer, o relator.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, o meu parecer é o seguinte:
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.416/2001

Relatório
Por meio da Mensagem n° 184/2001, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o projeto de lei em análise, que dá nova
redação ao art. 2 0 da Lei n° 8.655, alterado pela Lei n° 12.653, de
23/10/97.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/3/2001, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos
termos do art. 182 do Regimento Interno. Foi também distribuído à
Comissão de Administração Pública, por força do disposto no art. 183
do Diploma Regimental. Na primeira, recebeu parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. As Comissões de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, Administração Pública e Fiscalização
Financeira e Orçamentária perderam prazo para emitir parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dá nova redação ao art. 2 0 da Lei n°

8.655, que, entre outras disposições, ampliou o objetivo social da
CEMIG. Ele acrescenta ao dispositivo um parágrafo prevendo que os
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sistemas de geração, transmissão, distribuição e comercialização
de energia poderão ser desenvolvidos e explorados diretamente pela
CEMIG, ou por meio de empresas subsidiárias integrais,
especialmente constituídas para tais finalidades.

Desde 1997, nos contratos de concessão de distribuição,
transmissão e geração de energia elétrica firmados com a União, o
Estado de Minas Gerais, na qualidade de acionista controlador da
CEMIG, obrigou-se a promover a reorganização societária da
empresa, com a constituição de empresas juridicamente
independentes, destinadas a explorar, separadamente, os serviços de
geração, transmissão e distribuição.

O projeto de lei em exame tem como objetivo adaptar o estatuto
jurídico da CEMIG ao modelo institucional do setor elétrico nacional,
concebido pelo Governo Federal e implementado pela Lei Federal n°
9.648, de 27/5/98.

Entretanto, a eleição do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva para a
Presidência da República permite-nos antecipar que tal modelo
institucional sofrerá, certamente, profundas mudanças, decorrentes da
existência de acentuadas diferenças programáticas entre os atuais e
os futuros quadros dirigentes do Pais.

Um sintoma significativo dessas mudanças futuras foi a forma
tomada pela Medida Provisória n° 64, que dá um novo fôlego à
CEMIG, permitindo ao Governo de Minas aguardar a definição de
novas diretrizes para a participação do Estado no domínio econômico,
especialmente no setor energético, antes de tomar decisões
importantes sobre a Companhia.

Em conseqüência dos últimos acontecimentos, o projeto de
desverticalização da estatal tornou-se extemporâneo e aprová-lo
agora iria contrariar aquela prudência, que é característica da própria
mineiridade.

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

1.416/2001.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, solicitando o adiamento por cinco dias da discussão do
Projeto de Lei n° 1.416/2001. Com a palavra, para encaminhar a
votação do requerimento, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o requerimento que

fiz para adiar a discussão desse projeto de lei contém o teor exposto
pelo relator, Deputado Gil Pereira. Venho insistindo, juntamente com a
Bancada do PT e outros Deputados - o Deputado Marco Régis nos
ajudou bastante - para que não votemos esse projeto antes de uma
negociação em Brasília com as equipes do futuro Governador Aécio
Neves e do futuro Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.
Houve reunião ontem da CEMIG com a equipe de transição de Lula e
acordaram que a desverticalização não será obrigatória. Portanto, a
CEMIG não sofrerá mais punições por não ter sido dividida,
desverticalizada. O sentido da divisão da CEMIG era evidente, era o
do modelo de privatização em que se dividiria a empresa em três para
vender a melhor parte ao capital financeiro internacional, para
empresas multinacionais, como queria o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, sucateando mais uma estatal, neste caso, uma
estatal mineira. Felizmente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
perdeu as eleições, e a era das privatizações que tanto prejudicaram
nosso País teve fim. Esse passou a ser o entendimento geral.

Ontem foi possível modificar a medida provisória, dando prazo de
mais um ano para que essa desverticalização seja examinada. E
evidente que, durante esse prazo, um novo modelo de energia elétrica
virá a vigorar no Brasil. Portanto, não há mais necessidade de que
esse projeto tramite. Por isso, peço o adiamento da discussão,
solicitando à Presidência, inclusive, que não o coloque novamente na
pauta, porque a CEMIG não se encontra mais sob a ameaça, sob o
tacão da medida provisória, devastadora, do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Foi uma vitória importante que obtivemos.

Ressalto que o próprio Governador Itamar Franco, ao remeter o
projeto à Assembléia Legislativa, disse, publicamente aos Deputados,
à imprensa e ao povo mineiro que, se fosse Deputado, não saberia
como votá-lo. Provavelmente votaria contra o projeto, que ele mesmo
enviara como exigência da ANEEL. Ressalto ainda a presença do
Sindicato dos Eletricitários - SINDIELETRO -, que assumiu importante
papel nessa negociação. Pessoalmente entreguei cartas do
SINDIELETRO ao futuro Governador Aécio Neves, que passou
também a ter esse entendimento e possibilitou a realização do acordo.
Solicito aos Deputados que votem a favor do adiamento da discussão
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desse projeto de lei, pois tenho convicção de que o próprio
Governador Itamar Franco irá retirá-lo da Assembléia Legislativa. Na
verdade, nunca foi seu desejo que esse projeto aqui tramitasse.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Marco Régis.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos saudar essa vitória parcial contra o processo de
privatização do sistema elétrico brasileiro.

O que se discutiu em Brasília ontem não é atinente apenas à
CEMIG, mas também diz respeito à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco, à ELETRONORTE e a várias hidrelétricas que ainda
estavam sob a sanha do selvagem e especulativo capital
internacional.

Nós, que não teremos um novo mandato aqui na Assembléia
Legislativa, queremos nos vangloriar de ter participado da luta contra
o processo de privatização de nossas hidrelétricas. Tive a honra de
estar à beira da represa de Furnas quando das manobras das tropas
da PMMG levadas pelo Governador, o que serviu para despertar a
população do Sul de Minas contra a privatização de Furnas.
Caminhamos para a suspensão desse processo, porque não é
possível que um Governo derrotado e repudiado nas urnas, como o de
Fernando Henrique Cardoso, ainda queira levar a termo qualquer
encaminhamento de privatização. Saio da Assembléia Legislativa com
um sentimento de vitória por ter participado veementemente dessa
luta, coordenando a Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a
Privatização de Furnas. Saúdo os parlamentares, os brasileiros, todos
os que lutaram contra o processo de privatização.

Espero que, com o Governo Lula, tenhamos quatro anos para
respirar ares mais saudáveis e despoluídos do que o ar desse
neoliberalismo selvagem. Esse é nosso grito de vitória.
Transpus várias restrições em relação ao Governador Itamar

Franco, como a barreira levantada pela tentativa do Governador de
manter, na Secretaria da Segurança Pública, um Secretário
comprometido com o banditismo. Sabemos que S. Exa., o
Governador, não fez muito para tirar o Secretário, que caiu depois que
contundentes denúncias chegaram à imprensa. Esta, sim, derrubou o
Secretário.

rÀ



825
Não vou lamentar que o Governador tenha privilegiado o G-10, o

G-9 ou o G-8, grupo de Deputados que, na última hora, recebeu
benefício da COMIG e da COPASA para ganhar as eleições. Passo
por cima de tudo isso, pelo ideal de salvar parte deste Estado, parte
deste País. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Gostaria de encaminhar contrariamente
ao requerimento do Deputado Rogério Correia, que pede o adiamento
da discussão desse projeto. Como o parecer do ilustre Deputado Gil
Pereira é contrário, resolveríamos de vez essa questão. Gostaria de
saber se, regimentalmente, é possível o Deputado Rogério Correia
retirar seu requerimento, para votarmos o parecer do Deputado Gil
Pereira. Dessa forma, estaríamos resolvendo de vez a questão, e não
adiando-a. Esse projeto já foi por demais discutido. Todos sabemos
que a questão da verticalização é prejudicial à CEMIG. Por trás desse
projeto, havia interesse em dividir a CEMIG para facilitar o processo
de privatização de uma empresa tão importante.

Encaminho a fim de que o Deputado Rogério Correia retire seu
requerimento ou, se isso não for possível regimentalmente, que
façamos um esforço para votar contrariamente a seu requerimento e,
de uma só vez, votar com o relator, resolvendo definitivamente essa
questão.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.543/2001, do
Deputado Luiz Menezes, que dispõe sobre a inclusão da categoria de
condomínios residenciais na estrutura de consumidores da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissõeà de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira opinam pela rejeição do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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- Vem à Mesa:

EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.543/2001
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A cobrança da tarifa relativa ao consumo medido de água

tratada e de esgoto nos serviços prestados pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - tomará como
parâmetro o consumo efetivo no caso tanto dos condomínios
residenciais quanto das unidades unifamiliares.".

Sala das Comissões, de julho de 2001.
João Leite
Justificação: A emenda em tela objetiva modificar dispositivos dos

Decretos n°s 32.809, de 29/7/91, e 33.611, de 21/5/92, os quais
dispõem sobre o estatuto da COPASA-MG e disciplinam a prestação
do serviço de fornecimento de água tratada e de esgoto por parte da
Companhia.

A atual sistemática adotada pela COPASA produz uma incontestável
injustiça para com aqueles consumidores, principalmente de baixa
renda, que acabam por pagar uma tarifa não condizente com o efetivo
consumo. Tal distorção ocorre em razão da instituição da denominada
"tarifa mínima", que leva em consideração um consumo mínimo de
10m3 mensais. Procura-se, pois, por essa via, corrigir tal injustiça, já
que a empresa só poderá cobrar pelo consumo efetivo.

Dessa forma, evita-se o desperdício de água, uma vez que o
consumidor mais econômico pagará apenas pela medição constatada
no hidrômetro.

O critério atual, conforme estabelecido no art. 82 do Decreto n°
32.809, de 29/7/91, onera excessivamente não só as famílias que
residem em condomínios mais modestos, cujos apartamentos têm
área reduzida, mas também aqueles usuários que residem em
pequenas moradias e não atingem o consumo de 10m 3 mensais.

Cumpre esclarecer, ainda, que o projeto em análise mantém sintonia
com a Lei Federal n° 8.957, de 1995, também chamada Lei das
Concessões, que prevê a modicidade tarifária em serviços dessa
natureza. Mantém sintonia, também, com a recente medida do
Governo Federal que acabou com a tarifa mínima no serviço de
energia elétrica.

Por tais considerações, contamos com a ajuda dos nossos pares
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nesta Casa para aprovação desta emenda.

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 João Leite, que recebeu o n° 1, e que, nos
termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com a emenda á Comissão de Administração Pública para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.696/2001, do
Deputado Geraldo Rezende, que proíbe a utilização do Estádio
Governador Magalhães Pinto para fins que não sejam diretamente
relacionados com a prática dos esportes para os quais foi projetado e
construído. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Pastor George solicitando adiamento da discussão do
Projeto de Lei n° 1.69612001 por cinco dias. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.434/2001, do
Deputado Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a classificar o
grupo sanguíneo e o fator Ah juntamente com o "exame-do-pezinho".
A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.434/2001

EMENDA N° 1
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O inciso II dos arts. 5 0 e 6° da Lei n° 14.361, de 23 de julho

de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 - .................................................
II - oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, código MG-43,

símbolo AS-43, de recrutamento amplo, com carga horária de oito
horas diárias.";

Art. 6° - ....................................................
II - oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, código MG-43,

símbolo AS-43, de recrutamento amplo, com carga horária de oito
horas diárias.".

WC
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Sala das Reuniões, de novembro de 2002.
Antônio Andrade

EMENDA N°2
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Saúde, para comporem a estrutura da
Diretoria que se refere o art. 2 0 da Lei n° 14.443, de 18 de novembro
de 2002, os seguintes cargos em comissão:

- um cargo de Diretor 1, código MG-06, de recrutamento amplo,
com carga horária de oito horas diárias;

II - oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, AS-43, de
recrutamento amplo, com carga horária de oito horas diárias;

III - cinco cargos de Assessor 1, código AS-01, de recrutamento
amplo, com carga horária de seis horas diárias;

IV - dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06. sendo
oito de recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com
carga horária de seis horas diárias;

V - nove cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, sendo sete de
recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com carga
horária de seis horas diárias.".

Sala das Reuniões, de novembro de 2002.
Alberto Pinto Coelho

ACORDO DE LÍDERES
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 sejam recebidos, no 20
turno, as Emendas n os 1 e 2, dos Deputados Antônio Andrade e
Alberto Pinto Coelho, respectivamente, • ao Projeto de Lei n°
1.434/2001, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2002.
Ivair Nogueira, Líder do BPDP - Antônio Carlos Andrada, Líder do

PSDB - Arlen Santiago, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder de PFL
- Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Luiz Tadeu Leite, Líder da
Maioria - Ermano Batista, Líder da Minoria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto

rs



829
duas emendas: uma, do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o
n° 1, e a outra, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que recebeu o n° 2,
apoiadas pela maioria dos Líderes com assento nesta Casa, e que,
nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas
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° 1.434/2001 na
forma do vencido em 1° turno com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão

de Redação.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.976/2002, do

Deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Estado de Minas Gerais a
doar ao Município de Curral de Dentro o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, verificando a falta de

quórum, solicito o encerramento da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 48a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dezessete horas do dia dezenove de novembro de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Geraldo Rezende, Aílton Vilela, Antônio Carlos Andrada,
Durval Angelo, Márcio Kangussu e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
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Diizon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aioise e Rogério
Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Durvai Angelo, 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 passa à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados o parecer pela
constitucional idade, juridicidade e legalidade da Mensagem n°
343/2002 e pela apresentação do correspondente projeto de
resolução (relator: Deputado Geraldo Rezende), com voto contrário do
Deputado Durval Angelo; e o parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2Ã45/2002 (relator:
Deputado Ermano Batista). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 21/11/2002, às 10 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa - Márcio Kangussu -

Durval Angelo - Aílton Vilela - Antônio Carlos Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.463/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, foi encaminhado a
esta Casa, por meio do Ofício n° 2.557/GAPRE/2002-GB, o projeto de
lei em epígrafe, que cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias
dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado e dá outras
providências.

Publicada em 21/11/2002, 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.
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Fundamentação

A proposição em análise cria 81 cargos no quadro específico de
provimento em comissão e 39 cargos no Quadro Específico de
Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado, e 2
cargos no Quadro Específico de Provimento em Comissão do Tribunal
de Justiça Militar do Estado. Determina que o cargo de Assessor
Judiciário III, TJM-DAS-08, privativo de bacharel em Direito com, pelo
menos, dois anos de prática forense, incluirá atribuições de
assessoramento a todos os Juízes daquele Tribunal e será provido
pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, observado o parágrafo
único do art. 30 da Lei n° 12.077, de 1996, o qual estabelece que, para
o provimento dos cargos de recrutamento amplo, a escolha não pode
recair em parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau, em
linha reta ou colateral, de membro do Tribunal de Justiça Militar, O
projeto, ainda, dispõe ser de recrutamento amplo o cargo de Assessor
Técnico, código TA-DAS-1 1, padrão PJ-63, do Quadro Especifico de
Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada do
Estado, constante do Anexo 11 da Lei n° 11.098, de 1998. Autoriza, por
fim, o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o limite de R$
870.000,00, para o Tribunal de Alçada, e de R$ 26.218,00, para o
Tribunal de Justiça Militar.

A iniciativa do projeto é pertinente, considerando que, segundo o art.
66, IV, "b", da Constituição Estadual, é matéria de iniciativa privativa
do Presidente do Tribunal de Justiça a criação, transformação ou
extinção de cargo e função públicos da Secretaria daquele Tribunal e
das Secretarias do Tribunal de Alçada.

Note-se que a Constituição não menciona expressamente a
iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça para a criação
de cargos no Tribunal de Justiça Militar, órgão integrante do Poder
Judiciário. Entretanto, tal competência é óbvia, tendo em vista que o
Presidente do Tribunal de Justiça detém a iniciativa privativa para
deflagrar o processo relativo à criação e organização de tribunal e
juízo inferiores e vara judiciária e à fixação de vencimentos de seus
membros, dos Juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços
auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados.

A proposição, em seu art. 5 0, estabelece que o provimento dos
cargos criados fica condicionado ao cumprimento dos limites e das
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condições para a criação ou o aumento das despesas
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De tato, a referida
lei, quando trata do controle da despesa total com pessoal, estabelece
ser nulo de pleno direito o ato que provoque aumento dessa despesa
e não atenda ao disposto em seus arts. 16 e 17, que exigem a
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da medida, e ao o
disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição
da República, e exceda o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.

O art. 169, § 1°, da Constituição da República, por sua vez,
determina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções ou a
alteração da estrutura de carreiras de qualquer órgão ou entidade da
administração direta ou indireta só poderão ser feitas se houver prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e se houver
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com relação a esses aspectos, caberá à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária um exame mais aprofundado da matéria.

O art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz
ser nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com
pessoal e que tenha sido expedido nos 180 dias anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão. Na obra " Lei de
Responsabilidade Fiscal Comentada" ( 2.ed.,São Paulo: Atlas, 2001),
de Flávio da Cruz e outros, afirma-se que as condições impostas
neste artigo se aplicam tanto às concessões de vantagens e
aumentos de remuneração, como à criação de cargos, funções ou
empregos públicos e à admissão ou contratação de pessoal".

Observamos que esse fator não impede que o projeto seja discutido
pela Assembléia, uma vez que a proposição de lei dele resultante
poderá, eventualmente, ser sancionada pelo próximo Governador,
caso o projeto seja aprovado no final desta sessão legislativa.

Por fim, verificamos a necessidade de proceder a uma pequena
modificação no Anexo 1, sem, contudo, aumentar o número de cargos
e despesas. Isso porque o Tribunal de Alçada conta, em sua estrutura
administrativa, com duas Secretarias de Recursos para os Tribunais
Superiores, mas as referidas Secretarias vêm funcionando com
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servidores designados a titulo precário, visto que ainda não
existem os respectivos cargos. Sugerimos, portanto, a modificação do
Anexo 1, limitando os cargos de recrutamento amplo de 71 para 69, e
criando 2 cargos de recrutamento limitado, com os mesmos códigos e
símbolos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.463/2002 com a Emenda n° 1, que
apresentamos.

EMENDA N° 1
O Anexo 1 passa a ter a seguinte redação:

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

* -O quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 26.11.2002.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Ambrósio Pinto - Sebastião Costa.

rs



834
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 54a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS

Às dezoito horas e quinze minutos do dia dezenove de novembro de
dois mil e dois, comparecem no Auditório da Câmara Municipal de
Vespasiano os Deputados João Leite, Márcio Kangussu e Irani
Barbosa, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a debater a instalação, em
Vespasiano, de uma unidade da Associação de Proteção e
Assistência ao Condenado - APAC. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Milton
Campos Siqueira, Coordenador de Segurança Aeroportuária do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves; Margareth Jelnini Machado,
moradora do Bairro Jardim ltaú; Carla Daniele Fagundes,
representante dos moradores do Bairro Fagundes; Edite Bueri Nacif,
Procuradora-Geral, representando o Sr. Carlos Moura Murta, Prefeito
Municipal de Vespasiano; Newton Fonseca Carvalho e Mário Ferreira
da Silva, Vereadores, representando o Sr. Clésio Múcio Drumond,
Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano; Ney Antônio de
Miranda, Presidente da Comissão do Bairro Célvia; e Frei Gilson,
Pároco do Bairro Morro Alto, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado João Leite,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. 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.
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Sala das Comissões, 20 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - Edson Rezende

- João Leite - Elbe Brandão.
ATA DA 36° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

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

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Edson Rezende e Paulo Pettersen, 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 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 apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nos 2.319, 2.320, 2.321, 2.338, 2.361, 2.380, 2.433/2002 (Deputado
Luiz Menezes); 2.246, 2.294, 2.302, 2.309, 2.312, 2.357, 2.389/2002
(Deputado Edson Rezende); 2.295, 2.296, 2.297, 2.305, 2.315, 2.354,
2.363, 2.372/2002 (Deputado Djalma Diniz); 2.101, 2.269, 2.273,
2.336/2002 (Deputado Paulo Pettersen) e avoca a si a relatoria dos
Projetos de Lei n

o
s 2.228, 2.324, 2.325, 2.383/2002. 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 2.323 e 2.367/2002 (relator: Deputado Luiz

Menezes). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão em que solicita realização de audiência pública, em conjunto
com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para tratar
de assuntos referentes à Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 942/2002,
1.658/2001, 2.027, 2.2069, 2.084, 2.149, 2.165, 2.180, 2.181, 2.183,
2.185, 2.192, 2.196, 2.197, 2.198, 2.200, 2.201, 2.204, 2.208, 2.211,
2.212, 2.216, 2.218, 2.221, 2.222, 2.224, 2.234, 2.257, 2.263, 2.285,
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2.340, 2.341, 2.342/2002. 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, 26 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Kemil Kumaira -

Hely Tarqüínio.

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

2.217/2002
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De iniciativa do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n°

2.217/2002 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de
Brumadinho - ACRCEAB -, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e

Artística de Brumadinho tem por finalidade prestar serviços de
utilidade pública, representando organizações populares e
cooperativas, difundindo idéias, elementos de cultura, tradições e
hábitos da coletividade. Além disso, estimula o convívio social através
de eventos de interesse comum.

Pela importância do seu trabalho, justa e meritória se faz a outorga
do título de utilidade pública à mencionada entidade.

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

2.217/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Bilac Pinto, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.338/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei ora analisado
pretende declarar de utilidade pública a entidade denominada Os
Pequeninos de Jesus, com sede no Município de Leopoldina.

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

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório cumpre as suas funções sociais,

em caráter preventivo, ao abrigar crianças desamparadas,
extremamente propensas ao ingresso em uma vida de infração e
delinqüência juvenil.

As suas atividades são executadas com base nos princípios da ética
e da cidadania, pois objetivam garantir às crianças o direito de
crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável, o mais
próximo possível de uma família bem estruturada e harmônica.

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

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

2.338/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.354/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em causa
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Livre Apoio ao
Excepcional - ALAE-, com sede no Município de Juiz de Fora.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o assunto, nos termos do art. 103, 1,
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"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo manter e criar unidades

especializadas na educação de excepcionais, compreendendo sua
habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.

Além das atividades exercidas dentro de seu estabelecimento de
ensino, promove entendimentos com setores públicos e privados,
buscando a criação de oportunidades de trabalho para eles. Também
orienta e esclarece a sociedade e os pais sobre a conduta que se
deve adotar para com os portadores de deficiência.

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

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

2.354/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Djalma Diniz, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.433/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.433/2002, do Deputado Geraldo Rezende,
objetiva declarar de utilidade pública o Clube de Mães de Campo
Alegre, com sede no Município de Indianópolis.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, vem a matéria a este colegiado, para deliberação conclusiva,
conforme dispõe o art. 103, 1, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Clube de Mães de Campo Alegre, fundado em 1992, possui como

objetivo prestar atendimento a famílias e crianças carentes.
Desenvolve e estimula debates e palestras sobre temas atuais que
envolvem a família. Reivindica, também, junto a autoridades
competentes, ajuda para a criação de cursos profissionalizantes.

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

2.433/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
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Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 94/2002
Comissão de Proposta de Emenda à Constituição n° 94/02

Relatório
Subscrita por mais de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Olinto Godinho, a proposta de emenda
à Constituição em epígrafe acrescenta e modifica artigos da
Constituição do Estado relativos à competência do Conselho Estadual
de Contas dos Municípios.

Publicada em 21/11/2002, a matéria foi distribuída a esta Comissão
Especial para, nos termos regimentais, receber parecer.

Fundamentação
A proposição em exame tem como objetivo a regulamentação de

uma nova sistemática para a apreciação das contas municipais, que
se consubstancia na criação de um órgão específico, voltado para o
exame da administração municipal, o Conselho Estadual de Contas
dos Municípios. A correta compreensão da matéria, com seus
desdobramentos, exige um exame acurado dos aspectos de mérito e
de constitucionalidade, como se faz neste parecer.

No modelo atualmente em vigor, compete ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 76, c/c o art. 180, § 40, da
Carta mineira, o exercício de várias e importantes atribuições
relacionadas com a fiscalização e o acompanhamento das atividades
da administração municipal, incluídas as entidades da administração
indireta e os órgãos da administração direta. Dada a estrutura político-
administrativa do Estado de Minas Gerais, com seus 853 municípios e
sua economia diversificada e avançada, que exige uma estrutura
administrativa complexa, é natural que ao Tribunal de Contas sejam
encaminhados, anualmente, milhares de processos que devem ser
analisados e julgados, por força dos dispositivos constitucionais já
citados.

O relatório de atividades do Tribunal de Contas referente a 2001,
recebido nesta Assembléia Legislativa em 22/3/2002, apresenta de
forma clara e transparente os impressionantes números da atividade
do Tribunal: no exercício passado foram autuados 20.559 processos,
sendo que, no mesmo exercício, foram apreciados e/ou julgados
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5.876 processos. Ainda que dados numéricos possam ser
enganosos, pois muitas vezes a qualidade de determinada tarefa influi
bem mais do que o montante de ações executadas, deve-se ressaltar,
de inicio, que o Tribunal de Contas deixou de apreciar, no exercício de
2001, um número de processos equivalente a 70% dos que foram
autuados no mesmo período. Percebe-se, por exemplo, que o número
dos registros de aposentadoria autuados (13.833) representa cerca de
cinco vezes o número dos apreciados e julgados (2.760), fato que
demonstra as dificuldades encontradas pelo Tribunal para o exercício
de suas funções, dificuldades estas que não podem ser de forma
alguma creditadas a outras causas que não as decorrentes da própria
complexidade da realidade estadual.

No que se refere especificamente aos municípios, os números
também são significativos. No exercício de 2001, o Tribunal de Contas
autuou 1.839 processos de prestação de contas e apreciou 1.410, o
que nos permite inferir que devam existir, pelo menos, cerca de 400
processos em atraso.

Esses números apenas exemplificam uma realidade que justifica a
intervenção proposta, que visa a criar condições para a agilização dos
trabalhos de acompanhamento e fiscalização das atividades
administrativas.

Outro aspecto extremamente importante, que deve ser discutido à
luz da doutrina e da jurisprudência, é o da constitucionalidade da
proposição, requisito necessário para que a norma, se aprovada,
tenha eficácia jurídica. Nesse aspecto, em que pese a opiniões
divulgadas por veículos de comunicação, por certo respeitáveis, mas
desprovidas de fundamento jurídico, recordamos, em primeiro lugar, a
doutrina do eminente Prof. Raul Machado Horta, que, em parecer
datado de 8/11/97 (e citado no parecer da Comissão Especial que
analisou a Proposta de Emenda à Constituição n° 48/97), assim se
pronunciou: "A criação do Conselho Estadual de Contas Municipais
configura competência do Estado, no exercício constitucional de suas
competências ou poderes reservados pela Constituição Federal".

Outro não poderia ser o entendimento do ilustre constitucional ista,
especialmente após a manifestação do Supremo Tribunal Federal,
que, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitu cio nalidade n°
154, em 18/4/90, acompanhando o voto do Ministro Otávio Galotti,
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relator, considerou, por unanimidade, constitucionais os parágrafos
do art. 358 da Constituição fluminense de 1989, em que foi criado
órgão de natureza semelhante: "[a vedação contida no § 42 do art. 31
da Constituição Federal] não proíbe a instituição de órgão, Tribunal ou
Conselho, pelos Estados, com jurisdição sobre as contas municipais.

Naquela ocasião, para arrematar sua argumentação, após brilhante
exame dos aspectos semântico e histórico do texto constitucional, o
Ministro Gallotti assim se manifestou, em seu voto:

"Nessa última alternativa - a impossibilidade de criação de
Conselhos de Contas dos Municípios ou órgãos semelhantes, na
estrutura estadual - a Constituição Federal teria assegurado a
existência dos órgãos questionados em alguns dos Estados dotados
de menor orçamento, ao passo que lhes vedaria a criação, em outros
de mais vultosas finanças e população, quer onde já funcionam
Tribunais do Município da Capital (São Paulo e Rio de Janeiro), quer
onde nem isso ocorre, como, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Paraná".

Para o eminente jurista, as garantias constitucionais visam ao bem
público, à eficácia da administração e ao resguardo de princípios
constitucionais. Entretanto, não se pode jamais evocá-las para
"perpetuar uma conjuntura cuja definitiva estratificação, à guisa de
sistema, não resiste a análise alguma, de mostra comparativa".

Esses argumentos, que reúnem os aspectos complementares da
constitucionalidade (que apontam para a possibilidade jurídica) e da
necessidade de aprimoramento do sistema (que indicam a
oportunidade da matéria), nos levam a concluir pela aprovação da
proposta de emenda à Constituição em exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n° 94/2002.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ambrósio Pinto - Hely Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 414 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/11/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Márcio

Kangussu
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ia 1a Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartões - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 2.478 a 2.48312002 - Requerimentos n os 3.563 a 3.571/2002 -
Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, Alberto Pinto Coelho,
Antônio Andrade, João Batista de Oliveira, Rogério Correia e Iva José
e da Comissão de Direitos Humanos - Comunicações: Comunicações
da Comissão de Transporte e dos Deputados Wanderley Ávila, Elbe
Brandão, Marcelo Gonçalves (3) e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discurso da Deputada Elaine Matozinhos - 2a Parte (Ordem
do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Acordo de Líderes; Decisão
da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimendo do
Deputado Ivo José; deferimento; designação de comissão -
Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados João
Batista de Oliveira, Rogério Correia e Antônio Andrade; aprovação -
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; aprovação - 2
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum
especial para votação de proposta de emenda à Constituição -
Questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; existência de quórum para discussão - Discussão, em
turno único, do Projeto de Resolução n° 1.465/2001; discurso do
Deputado Rogério Correia; questões de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de quórum para a continuação
dos trabalhos; discurso da Deputada Maria José Haueisen;
encerramento da discussão; existência de quórum para votação;
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação;
questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de quórum para discussão - Discussão, em turno único, do
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Projeto de Resolução n° 1.466/2001; discurso do Deputado
Rogério Correia; encerramento da discussão - Discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução n° 2.161/2002; encerramento da
discussão - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton
Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pauto - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria OUvia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h14min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado Amilcar Martins, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Romeu Queiroz, Deputado Federal, solicitando intercessão

rÃ



844
junto à Secretaria da Cultura a fim de que seja aprovado projeto da
Escola Estadual Mestra Virgínia Reis, de São Gonçalo do Rio das
Pedras, no Município de Serro, o qual se destina à realização de seu
Festival de Férias. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Ana Ivanete dos Santos, Procuradora-Geral de Justiça do
Estado, encaminhando documentação relativa à apuração de fatos
que envolvem o Promotor de Justiça e a Juíza de Direito da Comarca
de Bom Sucesso.

Da Sra. Carmen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do
Estado, manifestando-se com relação a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei n° 2.279/2002. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.279/2002.)

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança
Pública, indicando o Sr. João Lopes, Diretor-Geral da Academia de
Policia Civil, para representá-lo na audiência pública da Comissão de
Educação sobre o tema "O Governo Aécio Neves e a Comunidade
Negra". (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira, que essa Pasta não dispõe de informações sobre os
precatórios a serem pagos pelo DER-MG. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 3.349/2002.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, em atenção ao
Oficio n° 1 .495/2002/SGM, encaminhando informação referente ao
Projeto de Lei n° 2.339/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
2.339/2002.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, em atenção ao
Ofício n° 1 .234/2002/SGM, encaminhando informação relativa ao
Projeto de Lei n° 1.585/2001. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.585/2001.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em
atenção ao Ofício n° 1 .209/2002/SGM, informando que o assunto
relativo ao Projeto de Lei n° 2.223/2002 foi encaminhado à Secretaria
de Governo. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.223/2002.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
prestando informações relativas à solicitação contida no Requerimento
n° 3.360/2002. (- Anexe-se ao Requerimento n° 3.36012002.)
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Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do

Diretor-Geral do DER-MG, informando não existir nesse
Departamento nenhum convênio entre os Municípios de Matias
Cardoso e Mocambinho com vistas a pavimentação asfáltica da
estrada que os liga. (- Anexe-se ao Requerimento n° 3.359/2002.)

Do Sr. Agostinho Gomes de Azevedo, Juiz de Direito, solicitando a
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.)

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.470/2002, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros (2), Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, informando a liberação de recursos dos convênios
realizados com a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, MT, e
com o Sindicato Rural de Gurinhatã. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. José Pereira da Silva (6), Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assistência Social, informando a transferência
dos recursos que menciona para o Fundo Estadual de Assistência
Social, destinados à manutenção dos Serviços Assistenciais, de Ação
Continuada e Abrigo - 2002, ao pagamento da Bolsa Criança Cidadã e
ao Programa de Agente Jovem; e, para o Fundo Municipal de
Assistência Social, destinados à manutenção dos Serviços
Assistenciais de Ação Continuada - 2001 e 2002, nos meses que
menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

CARTAO
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, acusando o recebimento do

Requerimento n°3.446/2002, da Comissão de Direitos Humanos.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.478/2002
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Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de

Dependência Química - CREDEQ, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Recuperação de Dependência Química - CREDEQ, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2002.
Eduardo Brandão
Justificação: O Centro de Recuperação de Dependência Química -

CREDEQ, tem sede em Belo Horizonte e unidades de tratamento
espalhadas pelas cidades de Esmeraldas, Ravena. Caeté e Santa
Luzia. E uma sociedade civil, filantrópica e eminentemente
assistencialista, não tendo fins lucrativos.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Desde sua fundação, a entidade vem cumprindo fielmente suas
finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços, tais como: o
controle, a prevenção e o tratamento da dependência química, a
prestação de serviços de radiodifusão comunitária, a distribuição de
cestas básicas, remédios, roupas e os atendimentos médico e
hospitalar.

Isso posto, a entidade espera, com o título declaratório de utilidade
pública, firmar parcerias com órgãos do Estado, para atingir seus
objetivos.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.479/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Espinosa - APAE, com sede no Município de
Espinosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2002.
Gil Pereira
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Espinosa - APAE é entidade civil sem fins lucrativos e se dedica a
cuidar da promoção humana, do ajustamento e do bem-estar dos
excepcionais, coordenando e executando programas e a política da
Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional.

A Associação sobrevive de doações regulares de colaboradores,
auxílios e subvenções dos poderes públicos e do trabalho voluntário.
Firma, também, convénios com entidades análogas, órgãos públicos e
empresas para desenvolvimento, produção e comercialização de
materiais escolares, educacionais e médicos, destinados a suprir
carências das crianças atendidas.

Devido ao elevado alcance social dos objetivos da Associação,
exemplo de solidariedade humana em todo o País, conto com a
aprovação dos meus nobres pares ao projeto em apreço.

- 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°2.480/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital

João XXIII, 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 dos

Amigos do Hospital João XXIII, 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, 7 de novembro de 2002.
Hely Tarqüínio
Justificação: A referida Associação, fundada em 2000, tem por

finalidade precípua colaborar com o Hospital João XXIII na
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administração de recursos a serem captados pelo grupo de
associados voluntários juntamente com a Diretoria do Hospital,
receberá os recursos e irá incorporá-los ao patrimônio hospitalar, tudo
isso visando ao bem-estar da comunidade local.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N°2.481/2002
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica

Deus, Caminho da Sabedoria n° 195, com sede no Município de São
Gotardo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável

Loja Simbólica Deus, Caminho da Sabedoria n° 195, com sede no
Município de São Gotardo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2002.
Wanderley Ávila
Justificação: Há mais de dois anos, a Loja Maçônica Deus, Caminho

da Sabedoria, com sede no Município de São Gotardo, vem
realizando seu trabalho com fins culturais, filantrópicos e filosóficos
junto à comunidade dessa municipalidade. Sua diretoria é composta
de pessoas de reputação ilibada e não remuneradas.

Já que a referida entidade preenche os requisitos necessários para
que possa tornar-se de utilidade pública, solicito aos nobres pares a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°2.482/2002
Institui a Política Estadual do Cooperativismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
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Da Política Estadual do Cooperativismo

Art. 1° - Entender-se-á como Política Estadual do Cooperativismo o
processo decorrente das atividades exercidas pelo poder público ou
privado, de interesse público.

Art. 2 0 - O poder público estadual atuará de forma a estimular as
atividades das cooperativas, nos termos da lei, criando um sistema de
sustentação e facilidades para o contínuo crescimento da atividade
cooperativista.

Art. 3 0 - Nos processos licitatórios promovidos pelo Estado, para
prestação de serviços, obras, compras, publicidade, alienações e
locações, participarão as cooperativas legalmente instituídas,
conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 40 - A participação das cooperativas nos processos licitatórios da
administração direta e indireta do Estado estará vinculada à
apresentação de certificado de registro no Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -, conforme
previsto na Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e de
certificado de regularidade da entidade representativa da respectiva
categoria.

Art. 5° - Caberá ao poder público prestar assistência educativa e
técnica e estabelecer incentivos financeiros para a criação e o
desenvolvimento do sistema cooperativo, visando colaborar para o
desenvolvimento da cooperação e facilitar o contato das cooperativas
entre si e com seus parceiros.

Art. 6° - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual
de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e atividades relativos
ao cooperativismo, a serem desenvolvidos nas disciplinas curriculares.

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" deste artigo
incluirão conhecimentos sobre o cooperativismo, em especial sobre
seu funcionamento, filosofia, gerência e operacionalização.

Capítulo II
Das Sociedades Cooperativas

Art. 70 - Serão consideradas sociedades cooperativas aquelas que
estiverem devidamente registradas junto aos órgãos legais, nos
termos da legislação federal pertinente.

Art. 80 - Para funcionamento no âmbito do Estado, as cooperativas
deverão estar constituídas de acordo com a legislação federal
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pertinente.

Capítulo III
Dos Objetivos

Art. 90 - Os objetivos das cooperativas serão os definidos em seus
respectivos estatutos, obedecendo-se à legislação federal, em
especial à Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, sendo
obrigatória a utilização da expressão "cooperativa".

Art. 10 - As sociedades cooperativas deverão estar registradas na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMO - e inscritas
nos órgãos fazendários estaduais.

Parágrafo único - A JUCEMG deverá exigir, por ocasião do registro,
o pré-certificado de registro emitido pela OCEMG.

Art. 11 - A JUCEMG deverá adotar regime simplificado para registro
das cooperativas, dispensando documentos que possam ser julgados
inoportunos e desnecessários.

Art. 12 - Entre os vogais que compõem o Plenário da JUCEMG, um
será indicado pela OCEMG, nos termos e formas disciplinados pela
norma que regula a matéria.

Art. 13 - E obrigatório o registro das cooperativas nos órgãos
tributários estaduais, com a emissão da respectiva inscrição.

Capítulo IV
Dos Estímulos Creditícios

Art. 14 - O Poder Executivo deverá implantar mecanismos de
incentivo financeiro às cooperativas, viabilizando a criação,
manutenção e desenvolvimento do sistema cooperativo no Estado.
Art. 15 - O Estado deverá criar o Fundo de Incentivo às

Cooperativas, que buscará recursos em órgãos nacionais ou
estrangeiros para serem aplicados no desenvolvimento das
cooperativas.

Capítulo V
Do Sistema Tributário

Art. 16 - As operações realizadas entre cooperativas serão isentas
da incidência de qualquer tributo de competência do Estado.

Art. 17 - Deverá ser observada para as cooperativas, por parte dos
órgãos fazendários estaduais, a implantação de escrituração
simplificada.

Art. 18 - O poder público, mediante a celebração de convênios com
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cooperativas de economia e de crédito mútuo, deverá criar
facilidades, condições e mecanismos que permitam o cumprimento da
Lei n° 13.722, de 20 de outubro de 2000, especialmente nos
municípios onde não existam agências bancárias, para que seja
facultado aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos
pensionistas da administração direta e indireta optarem pelo
recebimento de seus vencimentos, remunerações, proventos e
pensões por essas modalidades de cooperativa e para que seja
possível a arrecadação de tributos e o recolhimento das demais
receitas públicas estaduais por esses estabelecimentos, após
autorização da administração fazendária.
§ 1° - Ficam o Estado, os municípios e as entidades da

administração indireta autorizados a movimentar disponibilidades de
caixa em cooperativas de crédito regularmente constituídas na forma
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

§ 20 - E assegurado às cooperativas regularmente constituídas na
forma da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, o desconto em
folha de pagamento das contribuições e demais débitos, a favor das
entidades, de titularidade dos servidores públicos civis e militares,
ativos e inativos, e dos pensionistas, associados, por opção destes,
desde que as obrigações estejam respaldadas em estatuto, decisão
de assembléia ou instrumento de crédito.

Capítulo VI
Do Conselho Estadual do Cooperativismo

Art. 19 - Fica criado o Conselho Estadual do Cooperativismo,
composto, de forma paritária, por representantes do Poder Executivo
e das entidades cooperativistas registradas na OCEMO, o qual será
disciplinado e regulamentado por decreto elaborado pelo Poder
Executivo.
Art. 20 - O Conselho Estadual do Cooperativismo definirá as

políticas públicas a serem adotadas pelo Estado em prol do
desenvolvimento das cooperativas no Estado.

Art. 21 - O Conselho Estadual do Cooperativismo terá uma
Secretaria Executiva com a finalidade de integrar suas atividades e
operacionalizá-lo administrativamente.

Capítulo VII
Das Considerações Finais
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Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

trinta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2002.
Paulo Piau
Justificação: Não há dúvida de que o cooperativismo é o melhor

caminho para se chegar ao desenvolvimento. Na Europa, mais de
45% da população é cooperativada, e, nos Estados Unidos, 35%,
enquanto que no Brasil são apenas 4%. Por isso, a criação de uma
política estadual do cooperativismo visa fomentar o fortalecimento
político deste setor. Acreditamos no desenvolvimento quando há
organizações da sociedade.

Minas Gerais dispõe de 871 cooperativas, com 600 mil cooperados
e um patrimônio líquido de R$1.900.000.000,00. Elas geram em torno
de 24 mil empregos e uma receita estimada em R$6.000.000.000,00.
Atuam em vários segmentos, como os de consumo, de educação,
especial (cooperativas constituídas por pessoas relativamente
incapazes), habitacional, mineral, de produção e de serviço. As de
agropecuária, crédito, saúde e trabalho representam 88% das
cooperativas.

E sabido que o desenvolvimento das cooperativas tem sido
importante para a geração de empregos e renda, e estamos
presenciando a evolução das cooperativas sem que o Estado possua
um mecanismo eficiente que promova seu crescimento, existindo
assim um vácuo que precisa ser preenchido.

A cooperação existe desde os primórdios de nossa história e sempre
se fez presente na vida humana. A idéia de auxílio mútuo entre os
homens serviu e contribuiu para que estes, juntos, vencessem
obstáculos que sozinhos certamente não conseguiriam vencer. Esta é
a essência do cooperativismo: a cooperação como forma de
organização para a solução dos problemas econômicos e sociais do
homem. O cooperativismo tem nas cooperativas a forma de
organização social e econômica dos associados, que se tornam, por
meio dela, empresários cooperativos.

O termo "cooperação" deriva etimologicamente da palavra latina
"cooperare", formada por "cum" (com) e "operare (trabalhar), e
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significa agir simultânea ou coletivamente para um mesmo fim, ou
seja, trabalhar em comum para o êxito de um mesmo propósito.

O cooperativismo tem sua origem na Inglaterra, em Manchester,
com a fundação da Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale em
21/12/1844. Esses cooperados eram 28 tecelões, entre eles uma
mulher e, com a criação de um armazém cooperativo, puderam suprir
suas necessidades emergentes. Não imaginavam eles que esse
armazém se tornaria a matriz do cooperativismo de consumo e a
semente do movimento cooperativista.

As primeiras cooperativas fundadas no Brasil foram as de consumo
e Minas Gerais foi pioneiro no País. Em 1889 uma cooperativa de
consumo foi fundada em Ouro Preto e recebeu a denominação de
Sociedade Econômica Cooperativa dos Funcionários Públicos de
Minas Gerais.

"O Cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que
há sempre um problema a resolver e uma revolução a evitar", assim
definiu Charles Gide.

Diante do número de cooperativas existentes em Minas Gerais e de
um número ainda maior a ser criado, é imprescindível que o poder
público adote uma política de apoio ao cooperativismo.

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

PROJETO DE LEI N°2.483/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capinópolis o

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

Capinópolis o imóvel constituído por terreno com área de 21.200M2
(vinte e um mil e duzentos metros quadrados), situado nesse
município, registrado sob o n° de ordem 21.752, no livro 3-AF, a fls.
162, no Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de uma praça de esportes e à legitimação de posse
de moradores de casas populares.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2002.
Paulo Piau - Durval Angelo - Dalmo Ribeiro Silva - Amilcar Martins -

Ivair Nogueira - Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Costa - José
Milton - Kemil Kumaira - Miguel Martini - José Henrique - João Pinto
Ribeiro - Marco Régis - Alencar da Silveira Júnior - Bilac Pinto - Elbe
Brandão - Afiton Vilela - Maria José Haueisen - Marcelo Gonçalves -
Djalma Diniz - Geraldo Rezende - Antônio Carlos Andrada - Ambrósio
Pinto - Cristiano Canêdo - Maria Olívia - Agostinho Silveira - Rogério
Correia - Agostinho Patrús - Olinto Godinho - Pastor George - Fábio
Avelar - Hely Tarqüínio - Luiz Tadeu Leite - Antônio Genaro - João
Leite - Sargento Rodrigues - Ermano Batista - Eduardo Brandão - Luiz
Fernando Faria.

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação
do referido terreno, em atendimento à Câmara Municipal de
Capinópolis por intermédio do Vereador Leonardo Parreira Reis de
Lima.

A doação viabiliza a implementação de um projeto de vital
importância para o Município de Capinópolis: a construção de uma
praça de esportes e a legitimação de posse para moradores de parcas
condições econômicas que estão localizados no terreno objeto da
proposição.

A autorização deste Parlamento encontra respaldo no fato de o
imóvel encontrar-se desocupado pelo poder público estadual e de a
administração municipal desejar construir no local um centro de
esportes e lazer além de legitimar a posse das pessoas que ocupam o
imóvel com suas casas populares, o que viria a atender, dessa forma,
ao interesse público, princípio básico que conforma os atos e os
contratos administrativos. Por outro lado, reveste-se de caráter social,
pois, com a execução da proposta, o município concederá mais uma
opção de entretenimento para a municipalidade e estará transferindo
para cidadãos de menor poder aquisitivo o direito a casa própria.

Durante a tramitação do Projeto de Lei n.° 2.10312002, que tinha por
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escopo dar ao imóvel a mesma destinação que ora propomos, a
Comissão de Constituição e Justiça, embasada em um parecer
simplificado da Secretaria de Administração que informava estar o
imóvel "sub-judice", dada a existência de invasão em parte da área,
argüiu pela inconstitucionalidade da matéria.

Entretanto, no decorrer da tramitação da aludida proposição, este
deputado, autor da matéria, recebeu o restante da diligência, trazendo
assim novos elementos aos autos do processo que não foram levados
em consideração àquela altura.

Primeiramente, o Parecer n° 90, da assessoria jurídica, e o
MEMO/AST/N°10/02, ambos da Secretaria de Esportes, foram
favoráveis à aprovação do projeto, com a seguinte expressão em um
dos citados documentos, que seguem, apensados aos autos desta
proposição: "(....) não nos parece melhor solução que a doação do
imóvel ao Município, como pretende o referido Projeto de Lei. Nossa
experiência diária mostra que é remotíssima a possibilidade de o
Estado no momento, construir, reformar e recuperar a área invadida.
Além do mais, ao que tudo indica, é irreversível a política
administrativa no sentido de serem municipalizadas as Praças de
Esportes." E mais "( ....) sugerimos seja confirmado o ponto de vista
desta Secretaria de Esportes sobre a municipalização dos espaços
esportivos em estudo.".

Em segundo lugar, vale salientar que o Ofício n° 185 da Promotoria
de Justiça da Comarca de Capinópolis encaminhou pedido de
informações à Secretaria de Esportes sobre a existência de projeto de
municipalização do imóvel, tendo em vista a tramitação de pedido de
abertura de Inquérito Civil Público e a proposição de Ação Civil
Pública. A finalidade é a de que se dê ao imóvel destinação adequada
e se evite o desleixo, a falta de cuidado e a degradação do imóvel,
sendo que, passados mais de 20 anos da doação pelo Sr. João
Moreira de Souza ao Estado de Minas Gerais, ainda não foi cumprido
o encargo da doação, nem dado ao imóvel outra destinação.

Ademais, informamos que requerimento da lavra desse parlamentar,
solicitando a inclusão desses documentos nos autos do Projeto de Lei
n° 2.103/2002, foi publicado no "Diário do Legislativo", na data de
7/11/2002.

Pelo aludido e com fulcro no art. 186, § 30, do Regimento Interno,
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reapresentamos a matéria e esperamos a aprovação da
proposição pelos nobres pares, tendo em vista o relevante alcance
social da medida.

- 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° 3.563/2002, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja
prorrogado o prazo estabelecido no § 70 do art. 97 do Decreto n°
42.600, de 24/5/2002. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 3.56412002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ataide Lemos da Silva
pelo lançamento de seu livro "Drogas: um vale escuro e grande
desafio para a família. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.565/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Secretário da Segurança
Pública pela comemoração dos 17 anos de criação da Delegacia
Especializada em Repressão a Crimes Contra a Mulher. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 3.566/2002, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
sejam encampados os trechos das estradas municipais que ligam o
Município de Jaíba aos Municípios de Gado Bravo, Espinosa e Monte
Azul. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.567/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao IBAMA com vistas a que sejam prestadas
informações sobre a existência de autorização desse órgão para a
construção de unidade prisional no Bairro Fagundes, no Município de
Vespasiano. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.568/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
obtenção das informações que menciona; e ao IEF, para que se
manifeste sobre esse pedido. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.569/2002, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Comandante-Geral da PMMG solicitando que o
Cabo Mauro Almeida preste esclarecimentos a essa Comissão.
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N° 3.570/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas à realização
de convênio com o Município de Vespasiano.

N° 3.571/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas
à obtenção de informações sobre inquérito que menciona; e ao
Presidente do Tribunal de Justiça solicitando o envio de cópia do
referido inquérito. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja realizado Seminário
sobre Segurança Alimentar. (- Anexe-se ao requerimento do Deputado
Chico Rafael.).

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alberto Pinto Coelho, Antônio Andrade, João Batista de Oliveira,
Rogério Correia e Ivo José e da Comissão de Direitos Humanos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Transporte e dos Deputados Wanderley Ávila, Elbe Brandão,
Marcelo Gonçalves (3) e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

galerias, imprensa, ocupo a tribuna para fazer uma exposição sobre a
morte da jovem Cristiano Aparecida, ocorrida em 6/11/2000, na Av.
Alvares Cabral, 697, no Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Esta
Casa e a sociedade mineira conhecem muito bem a integridade
pessoal e profissional do Dr. Alexandre Liberal e do Dr. Paulo
Bittencourt, Delegados de Polícia há mais de duas décadas, com
passagem por outras delegacias no interior do Estado. O Dr. Paulo
presidiu esse inquérito.

O Dr. Paulo é uma pessoa que, ao longo da sua carreira, sobretudo
na Delegacia de Homicídios, apurou fatos até então extremamente
difíceis de esclarecer. Por sua seriedade, competência e sobretudo
por sua dedicação, Dr. Paulo conseguiu chegar aos autores dos
crimes. Na Divisão de Crimes contra a Vida poucos são os casos que
ainda não foram apurados. Sabemos que a nossa Divisão é modelo
para a Polícia Civil em Minas e também para o Brasil.

A imprensa tem noticiado muito a morte dessa jovem. E, de fato,
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lamentável o ocorrido. Estamos vendo que a família, sobretudo os
pais, estão ansiosos, porque não se conformam com essa morte
inesperada para os familiares e para a nossa sociedade, mas que
aconteceu. Entendemos que o Ministério Público, os Juízes, a nossa
Justiça, a Assembléia Legislativa e a Comissão de Direitos Humanos
devem ajudar a Polícia Civil a mostrar o que aconteceu naquele mês
de agosto de 2000. E muito importante toda e qualquer investigação,
mas o que queremos deixar aqui é a nossa posição quanto ao fato, ao
inquérito instaurado e à remessa desse inquérito para a Justiça.
Queremos fazer algumas considerações lembrando, inclusive, que o
próprio Chefe da Divisão de Crimes contra a Vida, Dr. Alexandre
Liberal, já esteve aqui, numa audiência pública, na Comissão de
Direitos Humanos, onde prestou os esclarecimentos, e fez todas as
suas considerações para a imprensa escrita, falada e televisada - para
esta última, em quase oito minutos de reportagem nos programas de
maior audiência que temos no Brasil. Como Delegada de Polícia e,
sobretudo, como pessoa que conhece muito bem a seriedade e a
competência de todos os profissionais que estão na Divisão de Crimes
contra a Vida, de forma especial o Dr. Paulo Bittencourt e o Dr.
Alexandre Liberal, queremos trazer alguns fatos técnicos, porque
entendo que no técnico a discussão é difícil, assim como fic difícil
refutar qualquer prova técnica, quando está embasada,
fundamentada. Isso é o que aconteceu nesse inquérito policial, que
apura a morte triste da Cristiane Aparecida Ferreira.

O Dr. Paulo Bittencourt e a Delegacia de Homicídios, da qual é
titular, fizeram todo o estudo sobre o feito e verificou-se: "...através do
laudo pericial de local, acostado às tis. 43/60, que toda a suíte foi
cuidadosamente periciada, tendo os peritos descrito todos os móveis
e objetos, bem como a disposição em que estes ali foram
encontrados, não se verificando sinais de violência no ambiente,
estando Cristiane sobre a cama de casal da suíte 1601 do
mencionado "apart hotel", apresentava um cogumelo de espuma em
sua boca, trajava apenas um sutiã, evidenciava rigidez completa, não
se verificou presença de mancha verde abdominal e observou-se total
ausência de lesões externas, estando todos os seus objetos e
documentos pessoais ali dispostos, organizadamente.

Ainda em estudo sobre o local do fato, verificamos que, dentre os
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vestígios citados no respectivo laudo pericial, estava um telefone
móvel celular ao lado do corpo e um telefone fixo sobre o criado-
mudo. Sobre o lençol e sob o corpo, havia extensa mancha de fezes
liqüefeitas, também encontradas as citadas fezes, em grande
quantidade, no interior do vaso sanitário, no piso do banheiro, na
calcinha da vítima e também nas toalhas de banho, sendo também
constatado, sobre a pia da cozinha, haver vasilhame do serviço de
atendimento, no qual foi servida refeição para duas pessoas, sendo
verificado também que o trinco da porta, chamado "pega-ladrão",
estava rompido com sinais de recentidade, ato esse realizado pelos
próprios funcionários do Apart Hotel".

A Divisão de Crimes contra a Vida verificou ainda, a partir das
investigações em que foram inquiridas várias pessoas, que dentro dos
autos era importante definir o que havia ocorrido com Cristiane no
interior daquela suíte. Para isso, o Delegado que presidiu o inquérito
faz alguns comentários no relatório, em especial sobre o local em que
o corpo foi encontrado, os quais são suficientes, a nosso ver e da
Divisão de Crimes contra a Vida, para chegar-se a uma conclusão.
São eles: "Pode-se verificar facilmente que a roupa de cama só estava
desalinhada do lado em que estava o corpo de Cristiane, o que
equivale dizer que nenhuma pessoa se deitou ao seu lado, não nos
esquecendo que o quarto foi arrumado pela camareira, na manhã
daquele dia 4, provável data de sua morte. A porta da suíte estava
trancada por dentro, com trinco 'pega-ladrão', portanto, se não havia
outra pessoa no interior daquele aposento e não tendo outra saída, só
pode ter sido fechada pela própria Cristiane. Havia grande quantidade
de fezes no interior do vaso sanitário, por todo o piso do banheiro, na
calcinha, nas toalhas e sobre o lençol da cama, fato este que nos leva
a concluir que sua morte se deu de forma lenta, tendo antes passado
por grande sofrimento, e, mesmo assim, não pediu socorro aos
funcionários do Apart Hotel. No criado-mudo a seu lado havia um
aparelho de telefone fixo, aparelho este que tanto foi usado para fazer
suas ligações externas, em especial naquele dia 4, havendo ainda,
também a seu lado, o seu próprio aparelho de telefone celular. Devido
a isso, acreditamos que, se sua morte tivesse sido causada por
terceiros, certamente esta teria pedido por socorro assim que
começasse a sentir os efeitos do veneno, e, como normalmente as
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pessoas pedem socorro a quem está mais próximo, no caso,
certamente ligaria para a recepção daquele estabelecimento, e a porta
não estaria trancada por dentro. Posteriormente ligada para algum
membro da sua família ou mesmo algum amigo. Conforme consta dos
autos, não houve iniciativa por parte de Cristiane".

Após essas considerações e mesmo já sabendo o que havia
ocorrido com Cristiane no interior daquela suíte, o Delegado que
presidiu o inquérito entendeu que, para não pairar dúvida em relação
àquele fato, deveria conhecer sobre o veneno que ela ingeriu. Assim
comprovaria seu entendimento, em uma perfeita interação de provas
técnicas e circunstanciais. Para isso, decidiu elaborar para os peritos
que realizaram o exame toxicológico 11 questões específicas, cujas
respostas complementariam os laudos periciais e habilitariam a
concluir, sem nenhuma dúvida, todo o mecanismo que levou Cristiane
à morte. A seguir, temos uma delas: "Comprovamos que o veneno
ingerido tem o princípio ativo aldicarb, vulgarmente conhecido por
chumbinho, sendo facilmente adquirido de forma clandestina. Sua
apresentação tísica é em forma de grânulos, em microesferas de
coloração escura".

Depois, vêm todas as respostas técnicas dos peritos, que
demostram ter havido o lamentável suicídio dessa jovem. A intenção
das pessoas que têm noticiado o fato com tanta ênfase é fazer
verdadeira investigação da vida pregressa da jovem falecida.

Isso é importante, porque esclarecerá, definitivamente, este fato
para a família e a sociedade. Cabe-nos lembrar que o Dr. Alexandre
Liberal, quando Chefe da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes,
recebeu, por parte desta Casa, moções de aplauso e louvor pelo
trabalho realizado e que prossegue, hoje, na Divisão de Crimes
Contra a Vida.

Ressalto que essa é a vida do Delegado que presidiu o inquérito, Dr.
Paulo Bittencourt, dos escrivães, dos detetives, enfim, de todos os
trabalhadores daquela Divisão, que se têm dedicado muito, apesar de
conviverem com a falta de recursos materiais e humanos dos órgãos
públicos. Ainda assim não faltam aos policiais carinho, abnegação e
competência para levar à Justiça a verdade dos fatos.

Respeitamos a conclusão da Divisão de Crimes Contra a Vida, pois
está baseada em provas técnicas e acreditamos que o possível foi
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feito. Apurava-se a morte de uma jovem; não se buscava fazer
levantamento de sua vida ou conduta social, mas desvendar se
ocorreu homicídio ou suicídio. Por meio das apurações feitas,
concluiu-se que foi suicídio.

Hipotecamos nosso respeita, apoio e sentimento de que a Divisão
de Crimes contra a Vida fez o que deveria ser feito. As provas
técnicas foram apresentadas; portanto, deixamos qualquer suspeita
de que haveria influência de pessoas alheias às investigações, para
que se chegasse a esse termo.

Com isso não podemos concordar, pois respeitamos, admiramos e
consideramos esses profissionais da Polícia Civil, que são sérios,
honestos e competentes. Muito Obrigada.

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n°5 3.569 e 3.570/2002, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Transporte - aprovação, na 105a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei
n° 1.832/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, e dos
Requerimentos nos 3.509 e 3.510/2002, do Deputado Miguel Martini
(Ciente. Publique-se.); e pela Deputada Elbe Brandão - informando sua
ausência do País no período de 23 a 29 do corrente mês, para
representar o Poder Legislativo mineiro, na IV Assembléia Geral da
Confederação Parlamentar das Américas (Ciente. Publique-se. As
Comissões.).
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ACORDO DE LÍDERES

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

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos
membros do Colégio de Líderes, acordam em que seja prorrogado até
29/11/2002 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei
n° 2.396/2002, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercício de 2003.

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2002.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 26 de novembro de 2002.
Antônio Júlio, Presidente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ivo José, solicitando

a constituição de Comissão de Representação desta Casa para o
Fórum Social Mundial a ser realizado em Porto Alegre nos dias 23 a
28/1/2003. A Presidência defere o requerimento de conformidade com
o inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno e designa os Deputados
Ivo José, Adelmo Carneiro Leão, Anderson Adauto, Edson Rezende,
Geraldo Rezende e Rogério Correia para comporem a referida
comissão.

Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando que o
Projeto de Lei n°2.418/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu 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.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos dosDeputados João Batista de Oliveira solicitando
seja o Projeto de Lei n° 2.241/2002 incluído em ordem do dia; Rogério
Correia solicitando que o Projeto de Lei n°2.172/2002 seja distribuído,
em 2° turno, às Comissões de Saúde e de Administração Pública; e
Antônio Andrade solicitando tramitação em regime de urgência para o
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Projeto de Resolução n° 2.472/2002 (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,
em que requer seja encaminhado ofício à INFRAERO, solicitando
informações quanto à existência de proibição legal de ordem nacional
ou internacional relativa à construção de unidade prisional no
Município de Vespasiano, no Bairro Fagundes, uma vez que a área
fica próxima ao Aeroporto Internacional Trancredo Neves. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência n° 7, não há quórum para a
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a
continuação dos nossos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pela verificação, não

há quórum nem para as matérias que V. Exa. citou nem para
nenhuma matéria da ordem do dia. Pediria a V. Exa. que encerrasse,
de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados,

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.465/2001,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova
as contas do Governo do Estado referentes ao exercício de 1998. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela
aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda
n° 1. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o
Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas

Deputados quero encaminhar a discussão desse Projeto de
Resolução 1.465/2001, que dispõe sobre as contas do Governador do
Estado referentes ao exercício de 1998, quando então ocupava o
Governo de Minas o Sr. Eduardo Azeredo. Encaminho porque tenho
posição contrária ao parecer aprovado na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Encaminhei contrariamente à aprovação
dessas contas pelos motivos que vou expor a seguir. Infelizmente fui
voto vencido, mas apresentei, em nome do PT, um substitutivo ao
projeto de resolução que aprova as contas do ex-Governador Eduardo
Azeredo. O projeto de resolução é simples. Diz que "ficam aprovadas
as contas do Governador referentes ao exercício de 1998. Essa
resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário". Simplesmente é essa a resolução.

Sr. Presidente, o substitutivo que apresentei rejeita as contas. O
próprio substitutivo não é meu, mas da bancada dos cinco Deputados
Estaduais do PT - à época o Deputado Edson Rezende ainda não era
do nosso partido. Esses Deputados assinam esse substitutivo, que
deixará claro o porquê das rejeições das contas do Governador
Eduardo Azeredo, especialmente em 1998.

E bom, antes de fazer a leitura do substitutivo, Deputado Sargento
Rodrigues, lembrar que 1998 foi o último ano do Governo Eduardo
Azeredo. O ano em que fez, com o Governo Fernando Henrique
Cardoso, esse acerto de contas impagável, que tanto tem entristecido
o povo mineiro. Foi exatamente o ano em que também estávamos
preocupados com a venda da CEMIG - 1/3 da CEMIG - que, aliás,
dava aos sócios minoritários, apesar de minoritários, condições de
mandar na CEMIG.

Depois o Governo Itamar Franco entrou na justiça, e o povo mineiro
fez a CEMIG retornar para suas mãos. Porém, tinha sido entregue,
com 1/3 apenas das ações, o mando para os sócios estrangeiros, que
passaram, portanto, a ditar as normas da CEMIG. Felizmente, isso foi
revisto.

Essas coisas aconteceram exatamente no último ano do Governo
Eduardo Azeredo. Ele já tinha vendido o BEMGE, o CREDIREAL, ou
seja, entregado tudo para que o capital estrangeiro passasse a
mandar em Minas Gerais, pois achou que seria reeleito. Encontrava-
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se nas contas dele também o valor da venda do resto da CEMIG e
a COPASA. Ao vender a CEMIG e a COPASA, ele pagaria, portanto,
as contas para o Fernando Henrique, que foi reeleito. Dessa forma,
Minas Gerais estaria entregue ao capital estrangeiro, como desejava o
ex-Governador Eduardo Azeredo.

Por isso, agora, teve uma derrota significativa. Como candidato ao
Senado, perdeu não só na Capital mas também em todos os grandes
centros de Minas Gerais. Em todas as cidades com mais de 100 mil
habitantes, foi derrotado. Ganhou, infelizmente, nas cidades menores,
por causa da demagogia da Lei Robin Hood, e acabou sendo eleito
Senador, infelizmente para o povo de Minas Gerais.

Vou ler o substitutivo, que ficará muito claro, dizendo os motivos
pelos quais as contas do ex-Governador, no meu entender, devem ser
rejeitadas pelos Deputados que acompanham esse processo.

Sr. Presidente, digo que o Tribunal de Contas vem aprovando
contas dos governos, com ressalvas. Ele tem feito ressalvas enormes,
como fez no caso das contas do Governo Eduardo Azeredo, dizendo
que estava errado e que não acertou conta com o FUNDEF, com a
FAPEMIG. O relatório do substitutivo, o qual lerei, é relativo às contas
do ex-Governador Eduardo Azeredo, cujas ressalvas foram feitas pelo
próprio Tribunal de Contas. Porém, ele faz a ressalva, mas
politicamente aprova as contas, em vez de fazer uma análise técnica.

Aproveito a oportunidade para dizer que me colocarei contrário ao
projeto que está tramitando, embora o tenha assinado a pedido do
próprio autor, Olinto Godinho. Já tinha dito a ele que sou contrário o
que se criem mais cargos no Tribunal de Contas, pois aumentaria
ainda mais o número de ex-políticos no Tribunal para aprovar contas
como as do ex-Governador Eduardo Azeredo, apesar de todas as
ressalvas.

Nesse sentido, evidentemente, queria deixar público que sou contra
esse projeto que tramita, do Deputado Olinto Godinho, e, ao mesmo
tempo, gostaria de justificar minha posição acrescentando que não é
possível aumentar as peças do Tribunal de Contas sem se levar em
conta que esse órgão tem de ser mais técnico que político.

Assinei o projeto, pedido do Deputado Olinto Godinho, para que
pudesse tramitar, mas sou contra ele, principalmente quando vejo
uma aprovação de contas como as que foram apresentadas pelo ex-
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Governador Eduardo Azeredo, que simplesmente nos entristecem.
A medida que for lendo os motivos e todos os itens que levam a
Bancada do PT a propor a rejeição das contas, certamente os
Deputados compreenderão que aquilo que o ex-Governador Eduardo
Azeredo fez foi um assalto a Minas Gerais, o que ficará demonstrado.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Rogério Correia. Quando V. Exa. fala sobre o projeto do Deputado
Olinto Godinho, diz que é contra a forma de indicação dos
Conselheiros. V. Exa. deixou entender que o projeto em si é bom,
porque vai acelerar a análise das contas de inúmeros agentes
públicos, inclusive dos que já morreram e cujas contas ainda não
foram analisadas.

V. Exa. considera que o Tribunal de Contas não pode ter suas vagas
de Conselheiros preenchidas por políticos e ex-políticos. Isso é muito
grave, porque V. Exa. é um político. Não sei qual é a razão dessa
posição discriminatória e até mesmo auto-desrespeitosa com os
políticos, porque, como V. Exa. sabe, em todos os setores da vida, em
qualquer profissão e em qualquer função, há bons e maus, assim
como há bons e maus políticos. V. Exa. devia repensar essa posição
com relação à proposta de emenda à Constituição do Deputado Olinto
Godinho porque, em primeiro lugar, V. Exa. a assinou, e, em segundo
lugar, diante do que V. Exa. disse, não é contra o projeto, mas contra
a forma de indicar os Conselheiros. Podemos, então, buscar uma uma
forma mais democrática de decidir essa questão. E, se é o caso de V.
Exa. achar que políticos não podem ocupar um cargo de tanta
responsabilidade, também podemos levar isso ao debate. Seria
interessante discutir mais profundamente a questão antes de
simplesmente dizer no microfone: "sou contra porque o Tribunal de
Contas é um cabide para colocar ex-políticos ou políticos que não
tiveram sucesso", ou qualquer outra coisa que possa denegrir a classe
política.

Quero fazer outra observação, se me permite V. Exa., a respeito da
Lei Robin Hood. Não sei se V. Exa. sabe, mas fui Prefeito de uma
cidade pequena e posso avaliar, e com autoridade, quanto a Lei Robin
Hood trouxe em benefícios para os pequenos municípios de Minas
Gerais. Dos 853 municípios, quase 800 foram beneficiados. Essa é
uma lei justa, que avançou principalmente no campo social, permitindo
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às administrações locais administrar seus recursos com mais
competência. E ainda há mais: V. Exa. há de convir que esse dinheiro
que vai para as pequenas cidades é melhor fiscalizado, porque o povo
está ali, próximo. Essa lei de autoria do Governador Eduardo Azeredo
foi enviada para esta Casa, que teve a sabedoria e a inteligência de
aprová-la, porque melhorou a vida de milhares de mineiros. O
Governo Eduardo Azeredo foi, sobretudo, honrado. Pode, sim, ter
cometido alguns equívocos, pois isso é comum em qualquer governo,
em qualquer setor da vida, mas foi um Governo honrado, tanto que
essa legislatura deu ao ex-Governador Eduardo Azeredo um atestado
de idoneidade, porque foram abertas várias CPls, houve um festival
de CPls em 1999, numa "caça às bruxas" que jamais se viu em Minas
Gerais. E nunca se achou um único deslize do Governador Eduardo
Azeredo. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Márcio
Kangussu, pelo aparte. Para esclarecimento, gostaria de dizer que V.
Exa. tem razão em relação aos políticos. Não poderia tratar de forma
pejorativa os políticos, de maneira geral. Agradeço-lhe por ter nos
alertado quanto a isso. Quis dizer que o Tribunal de Contas, no meu
entender, deveria ser um órgão muito mais técnico que político, e, na
verdade, ele o é. Entretanto, às vezes, sua análise não é técnica, mas
respalda-se no parecer político. E o caso das contas do ex-
Governador Eduardo Azeredo. Toda a análise técnica diz ao Tribunal
de Contas - e ele concorda com a afirmação - que as contas não
deveriam ser aprovadas. Por isso, devem ser feitas várias ressalvas
técnicas sobre diversos assuntos de que tratarei a seguir.

Uma delas diz respeito à venda do BEMGE, do CREDIREAL e da
CEMIG e ao desvio de verbas do FUNDEF - no Governo Eduardo
Azeredo, O Tribunal afirma que tecnicamente está tudo errado, que
não está condizente com a lei nem com o que emana do erário
público. Portanto, houve prejuízo. Diz isso tudo, mas aprova as
contas. Dá o parecer político, em vez do parecer técnico. Essa
questão deve ser encerrada. O Tribunal de Contas deve dar-nos o
parecer técnico. O julgamento político cabe a esta Casa, e não ao
Tribunal. Era isso o que queria dizer: o Tribunal passaria a ser uma
Casa de ex-Deputados, que fariam o julgamento político predominar
sobre o julgamento técnico, sempre aprovando as contas dos grandes
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governantes, por mais ressalvas que se fizessem. Quanto aos
prefeitos, um ou outro é escolhido para receber ressalvas e, às vezes,
algum tipo de cassação. O Tribunal é um órgão que se tem mostrado
ineficaz, aspecto que demonstra concordância com as observações
feitas pelo Deputado Olinto Godinho. A forma dada à emenda à
Constituição que eu assinei - repito, para que pudesse tramitar,
embora tenha posição contrária a ela, assim como a Bancada do PT -,
não resolverá essa questão. Minha posição é contrária porque acho
que essa proposta acentuará o caráter político do Tribunal de Contas,
em vez do técnico, que deve prevalecer. Concordo com V. Exa., e
afirmo que não há objeção quanto ao fato de ser o cargo ocupado por
político, desde que prevaleça o caráter técnico da função.

Quanto à Lei Robin Hood, trata-se de discussão polêmica. Não
tenho dúvidas de que o ex-Governador Eduardo Azeredo usou esse
benefício de forma demagógica. Parece que ele tirou dinheiro de onde
não existia. Na verdade, tirou dos grandes centros para passar aos
pequenos, mas os grandes também precisam dele. Não fez mágica
com esse dinheiro e o usou como se tivesse feito uma operação para
tirar dos ricos e repassar aos pobres, o que não foi verdade. Tirou dos
pobres também, em especial nos grandes centros. Talvez isso
justifique sua pouca votação nos grandes centros, incluindo Belo
Horizonte, onde perdeu para o Senador eleito, Hélio Costa, e para o
Deputado Tilden Santiago, do PT. Teve, pois, uma votação muito
menor do que esperava, devido, em parte, à demagogia que praticou
usando essa lei, que precisa ser revista.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento o
companheiro, Deputado Rogério Correia. O Projeto de Lei n°1.465
trata da aprovação das contas do Governo referentes ao exercício de
1998. Lembramos muito bem que esse ano foi o último do Governador
Eduardo Azeredo.

Não podemos cometer o mesmo erro, já que V. Exa. coloca a
posição do Tribunal de Contas, que não deve funcionar como um
"tribunal de faz-de-contas", como já disseram, de forma escancarada,
alguns veículos de comunicação. E necessário que haja eqüilíbrio
entre o Executivo e o Legislativo, para que possamos fiscalizar os atos
daquele Poder.

Não podemos encaminhar favoravelmente à aprovação desse
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projeto. Certamente, o Projeto de Resolução n° 1.465/2001, que diz
respeito às contas do Governo Eduardo Azeredo referentes ao
exercício de 1998, não pode ser aprovado por esta Casa. Não
podemos passar recibo, ou iremos fazer ressalvas e dar aprovação
política.

Como já foi dito, foram realizadas várias CPls. Fui autor e membro
da CPI do IPSM. Foi justamente no apagar das luzes do seu Governo,
no dia 14/12/98 - já tendo perdido as eleições para Itamar Franco -,
que Eduardo Azeredo assinou uma dívida do Estado para com o
IPSM, autarquia que congrega a previdência, a pensão e os pecúlios
de 183 mil segurados da família policial e do Corpo de Bombeiros
Militar, além de servidores civis, porque a Polícia Militar tem
servidores civis na Diretoria de Pessoal, no Colégio Tiradentes e no
próprio Instituto. Segundo esse contrato, o Estado tem o prazo de 360
meses, ou seja, 30 anos, para pagar as dívidas que contraiu com o
IPSM. De que forma surgiu essa dívida? Posso esclarecer isso com
muita propriedade, porque participei ativamente daquela CPI, já que
tinha grande interesse em exercer a função fiscalizadora que me é
determinada pela Constituição Estadual.

Constatamos que o ex-Governador Eduardo Azeredo desviou
criminosamente não só as contribuições patronais - que o Estado tem
de repassar ao IPSM e ao IPSEMG -, mas também as contribuições
dos segurados, que são descontadas mensalmente do contracheque
dos servidores. Essa é a maior comprovação do dolo do ato praticado
pelo Sr. Eduardo Azeredo. Dependendo da posição que as pessoas
ocupam na estratificação social até mesmo as palavras mudam de
nome. Se fosse um pobre coitado poderíamos dizer que roubou, que
retirou de forma sorrateira. Mas, se for mais alta a posição social
ocupada, as palavras são mais suaves: dizemos que o Sr. Eduardo
Azeredo desviou, se apropriou indevidamente. Mas nunca dizemos
que cometeu crime. Como pôde pegar o desconto do servidor, que
saiu de seu salário, e o desviar para o caixa único do Estado? Como
podemos aprovar as contas do ex-Governador Azeredo? Essa
constatação faz parte do relatório da CPI do IPSM, que também
solicita ao Ministério Público que não só o acione por crime de
responsabilidade, mas também o Secretário da Fazenda e o
Procurador-Geral de Justiça, que, na época, se não me engano, era o
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Dr. Dâmaso Ribeiro.

Esse foi o resultado da CPI do IPSM.
Não poderia deixar de dar essa contribuição a V.Exa., que faz

encaminhamento dessa matéria, porque esta Casa não pode fingir
que as contas do ex-Governador Eduardo Azeredo transcorreram às
mil maravilhas. Deixou para trás, por incompetência administrativa,
uma dívida do 13° salário, para quem pagar? O Governador Itamar
Franco.

Tomamos conhecimento também e foi amplamente divulgado que
fez antecipação da receita da CEMIG e da de outras grandes
empresas. Só que essa antecipação de receita, que até então era
reconhecida para efetuar pagamento do décimo-terceiro do servidor,
na verdade, não foi utilizada para esse fim. Serviu para tapar outros
buracos que havia deixado em suas contas.

Até quando vamos fingir que somos Deputados, continuar fingindo
que estamos fiscalizando o Poder Executivo? Tenho cobrado isso
insistentemente do Presidente desta Casa, quando aprovamos um
requerimento na Comissão, que chega e pára na Mesa, não lhe sendo
dado o encaminhamento. Muitas vezes, dependendo do que está
sendo cobrado, o requerimento não tem o seu trâmite continuado. Não
podemos continuar fingindo que somos fiscais do Poder Executivo.
Cumprimos o que foi delegado na Constituição Estadual, na
Constituição Federal, ou aquilo que prometemos em nossas bases
políticas, quando fomos pedir votos, como V. Exa. o foi, como outros
companheiros desta Casa o foram, dizendo que exerceriam com toda
competência, com profissionalismo, mas, acima de tudo, com
perseverança na sua posição fiscalizadora, de compromisso, dentro
das nossas atribuições, assim como prevê o Regimento Interno desta
Casa e a Constituição Estadual.

Não podemos continuar fingindo, porque, se o ex-Governador
Eduardo Azeredo não cometeu crime ao desviar para o caixa único do
Estado um dinheiro que era do servidor, que foi descontado do
contracheque, para o seu Instituto, então nada mais é crime. Como
vamos aprovar esse projeto não fazendo essa ressalva, porque isso
não é ressalva, isso não é motivo para permitirmos que esse projeto
seja aprovado. Não só essa questão do IPSM, mas também a do
próprio IPSEMG, onde também foi feita uma CPI.
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Muitas vezes, as pessoas que estão nos assistindo das galerias,

ao vivo, pela TV Assembléia, devem perguntar: "Para que precisamos
ter esses Deputados na Assembléia se não conseguem fazer a sua
função, que é constitucional, devida, legal, e que a eles foi
incumbida?". Precisamos esclarecer ao telespectador que temos
funções limitadas. Cumprimos a nossa parte, mas compete ao
Ministério Público receber o relatório final da CPI e oferecer denúncia.
Ali, sim, porque o detentor da ação penal é o Ministério Público.
Precisamos cobrar do Ministério Público providências, porque, pela
última consulta que fiz, Deputado Rogério Correia, a respeito do
relatório final da CPI do IPSM, que foi encaminhado ao Ministério
Público, várias autoridades estavam sendo processadas. Como
vamos aprovar uma conta dessas? Como vamos aprovar uma conta
em que várias pessoas estão sendo processadas por desvio do
dinheiro público ou pelo seu mau uso? Acredito que esse é um crime
muito mais monstruoso do que podemos imaginar.

Digamos que falte dinheiro ao Instituto de Previdência - dos
servidores militares ou dos civis - e este deixe de pagar pensão ou
atrase com o compromisso, como aconteceu com o IPSM, quando
vários médicos, dentistas, hospitais e clínicas tiveram os convênios
cortados, exatamente nessa época, porque o Governador Eduardo
Azeredo não repassava os recursos. Quando um policial chegava com
a esposa ou o filho doente, para tratar no hospital conveniado, haviam
cortado o convênio e ele ficava desesperado. Temos de entender que
as conseqüências são graves, avassaladoras. Não podemos permitir
que aconteçam, porque fomos eleitos para isso, para cobrar, como
membros do Poder Legislativo, a responsabilidade daqueles que
usaram de improbidade administrativa e utilizaram mal o dinheiro. Não
podemos permitir que o Projeto de Lei n° 1.465/2000 seja aprovado.
As contas do Governo Eduardo Azeredo não estão o.k. Houve várias
CPIs, e agora temos de cobrá-las do Ministério Público.

O Deputado João Leite apresentou projeto de lei nesta Casa -
parece-me que já foi aprovado em 2 0 turno -, cobrando do Ministério
Público, seis meses depois, o retorno dos relatórios finais das CPls,
encaminhados pela Assembléia. Temos o expediente legal para fazer
essa cobrança. Se não temos, já estamos próximos disso, porque
chegamos a aprová-lo em 1° turno. Estou em dúvida se o aprovamos
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em 20 turno também.

Não podemos permitir que essa matéria seja aprovada e que o Sr.
Eduardo Azeredo não venha a ser responsabilizado, de forma
legitima, por aquilo que fez durante o seu Governo. Além de ter usado
de forma delituosa esse dinheiro, não pagou o 130 salário do servidor
público. Os desdobramentos são terríveis, justamente para aquelas
pessoas que não têm condições, que não têm acesso ao Estado de
forma tão fácil como outras autoridades ou pessoas de maior poder
aquisitivo têm. Portanto, parabenizo o Deputado Rogério Correia,
dizendo que pode contar com o nosso apoio para votarmos
contrariamente ao Projeto de Lei n° 1.465/2000. Muito obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado
Rogério Correia, gostaria de, com todo respeito e consideração que
tenho ao meu colega de partido, Deputado Sargento Rodrigues, meu
amigo, discordar de algumas de suas posições, talvez palavras mal
colocadas, inadequadas até, em relação à conduta do ex-Governador
Eduardo Azeredo. Essa questão de conta acaba tendo julgamento
político mesmo, porque não temos dados nem documentos nesta
Casa para julgar tecnicamente as contas. Só gostaria de lembrar que,
no Governo dos anos de 1999 e 2000, do Governador Itamar Franco,
cujas contas também estão na pauta para serem votadas, houve CPI
aqui, houve escândalo no DER, na FHEMIG, na Secretaria da Saúde,
na Fundação Ezequiel Dias e essa questão que está no Ministério
Público já está tramitando na área da justiça.

Não gostaria de emitir juízo sobre a conduta do Governador Itamar
Franco nem do ex-Governador Eduardo Azeredo, até porque o
Tribunal de Contas tem dados técnicos para analisar tudo e também
porque é cria desta Casa. Se foi criado por esta Casa e está
funcionando mal, por que não fazemos um projeto de lei para fechá-
lo? No entanto, é o cargo mais cobiçado pelos Deputados. Todos
querem ser Conselheiro do Tribunal de Contas.

Gostaria de discordar em parte, e dizer que nosso julgamento é
político. Proponho que, ao não se aprovar uma prestação de contas,
também não se aprovem as outras duas, deixando que se esmiúçem
tecnicamente todas elas. Fui vereador quando Eduardo Azeredo era
Prefeito de Belo Horizonte. Pude observar que a sua campanha para
Senador foi uma campanha franciscana. Dos quatro candidatos ao
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Senado, além de ter sido o mais votado, foi o que menos gastou
dinheiro. Se tivesse gasto tanto dinheiro assim, era para estar rico,
derramando dinheiro e comprando votos, assim como fizeram vários
candidatos ao Senado em Minas Gerais.

Dentro do meu custo de campanha, eu mesmo fiz sua campanha, no
que me coube. O Senador Eduardo Azeredo nem mesmo teve
dinheiro para fazer camisetas e distribui-ias durante sua campanha.
Se é tão ladino assim, se agiu com má-fé, era para estar derramando
dinheiro e comprando votos.

Gostaria que deixássemos a análise das três contas, que estão
nesta Casa, para depois, já que não temos os documentos para
analisá-las tecnicamente. Para se fazer um julgamento político,
devemos fazer também uma análise política de 1998, 1999 e 2000.
Obrigado.

O Deputado Hely Tarqüinio (em aparte) - Acompanhamos a fala dos
Deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues. Temos na pauta as
duas contas para aprovar. Faço minhas as palavras do Deputado
João Batista. Entendemos que a própria Casa não tem modelo de
atuação. Onde estamos? Voltados para uma fiscalização pari passu"
do orçamento, dos gastos a partir de proposta orçamentária. Nem
mesmo na LDO, onde existem os princípios de fixar as diretrizes para
se gastar. Diante da fraqueza do próprio Poder Legislativo, creio que
não podemos falar alto e bom som, como V. Exa. se exprimiu, com
palavras ofensivas e pejorativas, que poderiam ser eufêmicas quando
se fala em roubo ou quando se compara o pobre ao rico. O rico tem
conflito. O pobre tem briga. V. Exa. quis dizer que o roubo foi
detectado.

Sempre fiz uma proposta ao Plenário, sugerindo um modelo de
atuação parlamentar que cumpra sua função precipua que é fiscalizar,
e, depois, legislar. Sempre troco idéias com companheiros. Sempre
que se vai votar o orçamento, LDO e contas de Governadores sinto-
me insuficiente para ser juiz, pois não vejo no Poder Legislativo a
prática de normas e princípios de fiscalização verdadeiros. Para mim,
o exemplo que temos são as CPls. A CPI chega a alguma conclusão,
após um exaustivo trabalho, no qual nos revestimos de autoridades
judiciárias. As vezes cometem-se até algumas injustiças com
funcionários de outros órgãos, conforme verifiquei quando fui
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Presidente da CPI da Saúde.

Muitas vezes, o PT cobrou veementemente do funcionário,
esquecendo-se de cobrar também do Secretário. A CPI da Saúde foi
uma amostra. Levamos ao Governador o substrato do nosso trabalho
"a posteriori".

Mas questiono CPls neste Poder. Quando fazemos uma fiscalização
"a posteriori", levamos ao Ministério Público ou ao Governador o
substrato do nosso trabalho, mas não vemos nenhuma iniciativa ser
tomada para corrigir as deformidades. Vou exemplificar com o caso do
CARDIOMINAS. Houve duas comissões especiais com caráter de
CPI. Deputado Rogério Correia; fui relator de uma e Presidente da
outra. Apuraram-se, de forma clara, desvios de recursos públicos na
ordem de US$10.000.000,00. Concluídos os trabalhos, levamos o
relatório final ao Ministério Público. Recebi uma notificação de que
estavam investigando, mas, dali para cá, não houve mais nada.

Embora tardia, uma CPI é fiscalização para valer, ao passo que
rotineiramente, fazemos fiscalizações superficiais. Tenho sempre dito
que a fiscalização precisa merecer do Poder Legislativo uma atenção
especial, "pari passu", a partir da realização do orçamento, que traduz
os gastos do povo de Minas Gerais.

Por isso, a bem da verdade, acho precoce e até muito injusto,
Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa. atirar pedras no ex-
Governador Eduardo Azeredo e esquecer-se de atirá-las também em
Itamar Franco, que trocou mais de 23 Secretários durante o seu
mandato, porque todos estavam com suspeita de irregularidades nas
contas públicas. Por que sacrificar e deixar o ex-Governador Eduardo
Azeredo cumprir um calvário, se ele não é diferente dos outros
Governadores?

Precisamos tornar o Poder Legislativo eficiente quanto à fiscalização
verdadeira das contas, principalmente na Comissão de Fiscalização
Financeira. Teremos de ir ao Tribunal de Contas, que é um braço
desta Assembléia, e dizer-lhe que é leniente com as contas do
Azeredo e com as contas do Itamar Franco, apesar de o primeiro ser
melhor e bem diferente do segundo, já que este não ficou em Minas
Gerais e não fiscalizou o que os seus Secretários estavam gastando.

Vamos fazer uma reflexão. Neste momento, as duas contas estão
na mesma situação perante este Poder, apesar de, pessoalmente,
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achá-las um pouco diferentes. O ex-Governador Eduardo Azeredo
não merece esse posicionamento de V. Exa., Deputado Sargento
Rodrigues. No primeiro momento, acho até imaturo e injusto o seu
julgamento sobre o ex-Governador Azeredo. Como disse o Deputado
João Batista, ele fez a sua campanha de forma franciscana e foi eleito,
com grande maioria de votos do povo. Então, é hora de começar uma
vida nova no que diz respeito a fiscalizar o Governo.

O Deputado Rogério Correia - Gostaria de pedir a V. Exa. para
abreviar o seu aparte.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Vou terminar, Deputado
Rogério Correia, dizendo que não podemos ter dois pesos e duas
medidas. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio.
Vou passar a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, que foi

citado pelo Deputado Hely Tarqüínio, mas peço-lhe que seja breve,
porque ainda gostaria de apresentar os motivos pelos quais a
Bancada do PT está pedindo a rejeição das contas. Quero dar os
dados técnicos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de deixar
claro, Deputado Rogério Correia, que estamos discutindo o Projeto de
Lei n° 1.405. Em nenhum momento, fiz a defesa da aprovação do
Projeto de Lei n° 1.476, que diz respeito às contas do exercício de
1999 do Governador Itamar Franco, nem do Projeto de Lei n° 2.161,
relativo ao exercício de 2000 do Governador Itamar Franco. Mesmo
assim, entendo que, se as contas também não ficaram claras, este
Poder não tem como aprová-las. No entanto, infelizmente, Deputado
Rogério Correia, continuamos no faz-de-conta. Quando o Deputado
Hely Tarqüínio diz que a estrutura parlamentar das comissões não dá
condição, concordo com ele. Como V. Exa., ele é meu companheiro
na Comissão de Administração Pública e também sabe das
dificuldades que encontramos para passar os nossos requerimentos
pela Mesa da Casa, quando queremos fiscalizar os atos do Poder
Executivo. O Deputado Hely Tarqüínio é testemunha de quantos
requerimentos tenho encaminhado à Mesa para fiscalizar atos do
Executivo.

Não posso me calar diante de uma discussão de que participei
ativamente na CPI, que, conforme disse o Deputado Hely Tarqüínio, é
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um dos dispositivos da Casa - e parece o único - que pode dar uma
amostra disso. A CPI nos dá poderes de autoridade judiciária, de
quebra de sigilo bancário, de convocar Secretários como é o caso da
Secretária Angela Pace, que neste momento está prestando
esclarecimentos na CRI do Sistema Prisional.

Essa CPI provou que o desvio que o Governador Eduardo Azeredo
fez no IRSM foi criminoso. Não tenho a conduta parlamentar de falar
meias palavras ou mais suaves. O Governador desviou dinheiro do
servidor. Isso é crime. Por que não desviou dinheiro do seu bolso?
Caso V. Exas. queiram, posso trazer o relatório final dessa CRI, que
encaminhamos o nosso trabalho ao Ministério Público, a que compete
apresentar a denúncia. Estou falando daquilo a que tive acesso e de
que participei e tenho a certeza absoluta de que não há como aprovar
essas contas.

Além disso, houve o contrato vergonhoso que o ex-Governador
assinou, no dia 14/12/98, no apagar das luzes, depois que perdeu a
eleição para o Governador Itamar Franca Na discussão que houver
do Projeto de Lei n° 1.466, que trata das contas do Governador Itamar
Franco no exercício de 1999, e do Projeto de Resolução n° 2.161, que
trata das contas do Governador no exercício de 2000, se tivermos os
mesmos fundamentos, não poderemos também aprová-los. Caso
contrário, vamos continuar a fazer igual o "tribunal de faz-de-contas" e
fingir que estamos exercendo o nosso papei em nome daqueles que
nos colocaram nesta Assembléia para fiscalizar os atos do Executivo.
Muito obrigado.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Rogério Correia,
agradeço o aparte. Na Casa, temos uma Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Um dos papéis principais da Assembléia -
talvez o principal - é a fiscalização. Quero lembrar principalmente
àquelas pessoas que nos assistem pela TV Assembléia de que temos
uma grande diferença, tanto na União quanto no Estado, em relação
aos municípios, quanto ao papel do Poder Legislativo.

Ora, pelo menos no interior de Minas ou até em Belo Horizonte, só o
Poder Legislativo é que pode fiscalizar o Poder Executivo. Os
municípios não têm uma instituição auxiliar do Legislativo como temos
na Casa, que é o Tribunal de Contas. Sua estrutura tem um custo
aproximado de 1/3 da Assembléia Legislativa. O Tribunal de Contas
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existe para fiscalizar as contas dos municípios e as do próprio
Executivo Estadual.

Entendemos que o Tribunal de Contas, apesar de todas as suas
falhas, tem muito mais condição e competência para fiscalizar do que
a Assembléia Legislativa. Isso ocorre pelo seu quadro funcional, pela
sua estrutura e pelos recursos de que dispõe.

Se o próprio Tribunal aprova as contas de um determinado governo,
seria quase um casuísmo a Assembléia não as aprovar, a não ser que
houvesse a existência de algo que tenha passado despercebido por
ele ou questões relevantes para discordarmos do seu parecer. Não
basta dizer, portanto, como foi usada aqui, a expressão "tribunal do
faz-de-conta". Não acho que seja assim. O Tribunal de Contas tem de
evoluir mais, tem de se aperfeiçoar, enfim, tem de exercer com maior
qualificação, eficiência e eficácia o seu papel. Isso é indiscutível. Mas
dizer que temos condições de julgar as contas do Governo de uma
forma mais adequada e profunda que o Tribunal de Contas seria
escamotear a verdade.

Sabemos que, muitas vezes, até no âmbito da administração
municipal, a aprovação das contas é feita com algumas ressalvas. No
entanto, se essas ressalvas são aprovadas, é porque não constituíram
um fato grave que pudesse levar ao impedimento de sua aprovação.

A respeito do julgamento do Governador, se não tivermos fatos
concretos, não deveríamos denunciá-lo nem questionar a sua honra.
Só devemos denunciá-lo de forma firme, ou seja, com provas.

Uma grande lição que temos do parlamento é que, na conversa de
rua, de bar, ou em nosso relacionamento, podemos levantar muitas
questões, mas, quando há publicidade dos fatos, temos de ter
responsabilidade: ou temos uma prova contundente ou é melhor nos
calarmos. Caso contrário, estaremos sendo injustos e desrespeitando
o nosso próprio juramento de fazer um trabalho com dignidade e de
representar o povo de Minas Gerais.

Neste momento, faço a defesa da lisura do Governador Eduardo
Azeredo, pois ele não deixou nada de concreto para que pudéssemos
questionar a sua honra, Portanto, as questiúnculas políticas não
devem vir ao caso.

Sabemos que, muitas vezes, são instauradas CRI5 nesta Casa de
cunho eminentemente político. E que, por falta de dados concretos,
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não chegaram àquela conclusão que os seus autores desejavam
alcançar. Lembro-me, por exemplo, da que se referiu aos fundos,
quando foi execrada a conta única do Estado. No entanto, sabemos
que o Governo Federal e o Estadual atuais têm essa conta, e o
Governo federal futuro a terá também, por questões de racionalidade.
Pode-se questionar, a qualquer momento, a aplicação dos recursos,
mas não a conta única. Por que, então, se levantou essa celeuma
toda? Porque, à época, se queria que fosse atingida a honra de um
ex-Governador, para, depois, não se chegar a nenhum fato concreto
que pudesse desmerecer o seu conceito perante o povo de Minas
Gerais.
Agradeço, Sr. Deputado, a oportunidade de tecer esses

comentários.
O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Mauro Lobo. Já

concedi os apartes que me foram solicitados e necessitarei do
restante do tempo para justificar os motivos pelos quais a Bancada do
PT está apresentando um substitutivo pela rejeição das contas do ex-
Governador Eduardo Azeredo.

Repito, esse substitutivo não é meu, mas de toda a Bancada do PT,
que justificou o pedido de rejeição das contas. Faço uma análise
técnica da motivação que nos leva a pedir a rejeição das contas. Esse
substitutivo foi feito com base no próprio parecer do Tribunal de
Contas, o qual faz várias objeções e ressalvas, que entendo como da
maior gravidade. Mas também embasado em diversas CPls realizadas
no início da legislatura, as quais apreciaram questões relativas ao
Governo Azeredo, em especial a CPI do IPSM, que repercutiu no
IPSEMG, relativa a desvio de recursos que não foram destinados aos
institutos. Também a CPI dos Fundos, em especial no que diz respeito
ao FUNDEF, a CPI da CEMIG e a das instituições financeiras
condenaram, todas elas algum tipo de atividade realizada pelo
Governo Eduardo Azeredo. Vou, rapidamente, enumerá-las, visto que
meu tempo é curto para expor os motivos técnicos do pedido de
rejeição.

O substitutivo pede a rejeição das contas pelos seguintes motivos:
descumprimento do art. 160 da Constituição Federal e do § 3 0 do art.
150, da Constituição Estadual, por retenção dos seguintes recursos
atribuídos aos municípios: R$43.000.000,00, cota-parte do FUNDEF-
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municípios, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Lembro
que esses R$43.000.000,00 foram pagos pelo Governo Itamar Franco,
mensalmente, durante um ano, para repor a quantia que deveria
entrar na conta dos municípios exatamente nos meses de outubro,
novembro e dezembro. Findo o prazo das eleições, em que o ex-
Governador foi derrotado, simplesmente não mais se depositou, na
conta dos municípios, o dinheiro do FLJNDEF. R$43.000.000,00, que
deveriam ir para os municípios, ficaram nas contas do caixa único,
sendo gastos com outras atividades que não as do FUNDEF. As
Constituições Federal e Estadual são claras, sendo a lei que criou o
FUNDEF mais clara ainda: é obrigatório que o dinheiro do FUNDEF vá
diretamente para os municípios. O ex-Governador Eduardo Azeredo
gastou essa quantia com outras coisas, até mesmo com ambulâncias
- quem não se lembra da demagogia eleitoral por ele feita? Gastou
todo esse dinheiro com outras coisas. Não estou dizendo que o ex-
Governador colocou esse dinheiro no bolso, pois disso não tenho
prova, não sei o que foi feito, mas, certamente, com a educação e
com o FUNDEF não foi gasto. R$43.000.000,00, que deveriam estar
nos municípios, pagaram outros compromissos: com empreiteiras,
com a FIAT para contrato de ambulâncias que foram repassadas, o
que foi um escândalo à época. Mas a quantia foi desviada do
FUNDEF, dos municípios, sendo gasta pelo ex-Governador Eduardo
Azeredo, após as eleições, do jeito que quis, cumprindo seus
compromissos eleitorais. Esse foi o relatório final da CPI dos Fundos,
que detectou o problema, o que por si só deveria fazer com que
reprovássemos as contas do ex-Governador, isto é, pelo desvio das
verbas do FUNDEF e seu gasto em outras áreas que não as relativas
ao ensino fundamental. Além desses R$43.000.000.00 do FUNDEF,
desviaram-se mais cinco milhões da cota-parte pertencente aos
municípios, referente ao recebimento do certificado do Tesouro
Nacional, decorrentes do Termo de Transação assinado com a Rede
Ferroviária Federal. Quase R$6.000.000,00, que deveriam ser
destinados à educação, foram também desviados.

Mais R$1.035.750,00 da cota-parte FUNDEF-Municípios, referentes
ao recebimento também do Tesouro Nacional, decorrentes do termo
de transação assinado com a RFFSA.

Então, esse dinheiro, R$43.000.000,00, mais R$5.000.000,00, mais
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R$1.035.750,00,	totalizando	quase	IR$50.000.000,00,	é
exatamente o total do desvio feito do FUNDEF na época do Governo
Eduardo Azeredo. E demais aprovar as contas de quem faz um desvio
da monta que fez o ex-Governador Eduardo Azeredo.

Descumprimento do art. 3 0 da Lei n° 9.424, de 1996, que determina
o repasse automático dos recursos do FUNDEF para a conta única.
Esse repasse também não foi feito. Em vez de ficar na conta
específica do FUNDEF, foi para a conta única. Isso foi extremamente
discutido. Então, mais uma vez, a verba do FUNDEF destinada à
educação sofreu desvio para a conta única.

Descumprimento do inciso XI do art. 10 da Lei n° 8.429, de 1992,
que dispõe sobre a liberação de verbas públicas:

a) transferência de recursos financeiros das contas específicas dos
fundos administrados pelo BDMG para o caixa único do Tesouro
Estadual, o desvio dos fundos tão falado na época;

b) aplicação irregular dos recursos para fins diversos da vinculação
legal;

c) imposição de perdas aos fundos pela não-aplicação financeira
nestes de R$27.000.000,00; este foi, portanto, o desvio de outras
verbas e outros fundos, em especial do BDMG.

Descumprimento do art. 212 da Constituição Estadual, que
determina a aplicação de 1% da receita orçamentária corrente
ordinária do Estado no amparo e fomento à pesquisa. Isso foi feito por
outros governos. Para que seja registrada nossa discordância com
isso, há até uma emenda que fazemos nas contas do Governador
Itamar Franco.

Descumprimento de normas, também denunciado, em alocações
indevidas de recursos do SUS, o qual foi peça da CRI da Saúde.

Repasse de apenas 11,42% dos recursos transferidos pela União
para os recursos da saúde, que deveriam ser entre 20% e 40%.

Descumprimento do IPSM, o que já foi mencionado pelo Deputado
Sargento Rodrigues; portanto não vou alongar-me mais.

Desinformação sobre o dinheiro - termino aqui, Sr. Presidente, mas
isto é importante dizer - da venda do BEMGE, do CREDIREAL e de
1/3 das ações da CEMIG; ninguém sabe, até hoje, para onde foi, em
particular o valor de R$1.743.000,00 da venda do BEMGE. Quase
todo esse recurso, na verdade, foi para pagar as dívidas do BEMGE.
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E mais os R$1.068.000.000,00 do CREDIREAL, com desvios de
objetivos reais e claros daquela venda, além da entrega das estatais
mineiras.

Para terminar, Sr. Presidente, peço a paciência de V. Exa., são mais
que argumentos, não é apenas uma objeção política, são questões
técnicas de desvios que foram feitos no último ano do Governo
Azeredo, em especial em outubro, novembro e dezembro. Depois que
ele perdeu as eleições, Minas Gerais passou a sofrer, e sofre até hoje,
o impacto daquilo que o ex-Governador fez com a verba da educação
e com a venda das nossas estatais.

Aprovar as contas desse senhor relativas ao último ano do exercício,
não seria correto por parte da Assembléia Legislativa. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

Sem revisão do orador.
A Sra. Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, estamos

discutindo a aprovação ou não das contas do Governador Eduardo
Azeredo, mas falarei, primeiramente, sobre o Tribunal de Contas.

Nesta Casa, ouvimos freqüentemente que esse Tribunal, muitas
vezes, é de faz-de-conta. Ali estão ex-Deputados, em sua maioria ou
totalidade, pessoas respeitadas que merecem toda a nossa atenção e
confiança. Entretanto, o Tribunal de Contas é um problema.
Percebemos que, primeiramente, é um órgão fiscalizador, que aprova
ou não as contas dos Prefeitos e dos Governadores, aprecia todas as
despesas realizadas, e procura saber como e onde foram gastos os
recursos encaminhados às Prefeituras e ao Tesouro estadual.

Vejamos as maneiras pelas quais os Conselheiros são escolhidos.
Em princípio, é realizada uma eleição na Assembléia Legislativa, da
melhor forma possível, com a afirmativa de que qualquer um pode
disputá-la. Mas sabemos do corporativismo que existe. Os eleitos são
sempre ex-Deputados, Deputados derrotados, que se cansaram do
mandato ou não desejam disputar a eleição, optando por um cargo
vitalício, com todas as vantagens dos Deputados, porém sem os
problemas de um cargo parlamentar.

Quando esse Conselheiro chega ao Tribunal, julgará contas de
Prefeitos que, muitas vezes, foram seus eleitores para o mandato de
Deputado, ajudaram em seu trabalho parlamentar e lhe possibilitaram
dois, três ou quatro mandatos. Muitas vezes, também, esses Prefeitos
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estão filiados ao mesmo partido do Conselheiro, estando, portanto,
ligados por laços políticos e de companheirismo. Dificilmente um
Conselheiro está isento para julgar uma conta do seu apoiador,
correligionário e companheiro.

A isenção é dificílima, e a situação não é diferente na hora de
aprovar as contas do Governador. Esse Conselheiro está ligado,
também, ao Governador, talvez tenha tido seu apoio para chegar a
esse cargo. Por isso, tantas vezes, o Conselho do Tribunal de Contas
faz ressalvas, mas aprova as contas. Já fizemos um projeto de lei, que
começou a tramitar nesta Casa, mas não foi adiante, para que se
mudasse o critério na escolha de Conselheiros. Especificávamos que
os técnicos deveriam ter conhecimento técnico estabelecido,
competência para examinar e julgar contas, e que, nos últimos dez
anos de trabalho, não houvessem sido Deputados, exatamente para
não estarem ligados politicamente àqueles que tossem julgar. O
projeto não foi adiante, o que não quer dizer que se tenha desistido de
sonhar e pensar que esse seria o melhor caminho. Há de chegar o dia
em que o Tribunal de Contas, caso continue existindo, venha a ser um
órgão técnico, em que estejam pessoas concursadas e que não sejam
politicamente ligadas a ninguém, a nenhum partido, para que haja o
mínimo de isenção. Sabemos que ninguém é isento por natureza, não
existe isenção absoluta, mas essa falta de isenção não pode estar tão
presente em um Conselheiro que está apreciando e julgando contas
públicas.

Quero falar também da importância de se apreciar a prestação de
contas do ex-Governador Eduardo Azeredo. Devemos nos lembrar
das famosas barragens nos vales do Mucuri. do Jequitinhonha e do rio
Pardo, que atenderiam ao programa da melhoria de oferta de água no
semi-árido mineiro. Foram propostas essas barragens e havia recurso
de RS2.100.000,00, vindo do Tesouro estadual e de recursos
orçamentários em dotação do extinto Departamento de Recursos
Hídricos, hoje IGAM. Haveria também recursos do Programa
Comunidade Solidária, do Governo Federal, no valor de
R$4.500.000,00, totalizando R$6.600.000,00, que deveriam ter sido
empregados na construção de 132 barragens nesses três vales.
Essas barragens deveriam ter sido construídas por um preço médio
unitário de R$50,000,00. Das 132, apenas 70 foram construídas, e
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não passaram de barramentos. Barragem mesmo, não houve. E os
preços variaram de R$33.000,00 até R$187.000,00 por um
barramento, quando o preço médio estava orçado em R$50.000,00.

O que aconteceu? E claro que não foram empregados os
R$6.600.000,00, foram gastos R$5.602.648,92. Acho muito
interessante quando se fala em prestação de contas. Parece uma
coisa tão correta, tão perfeita que até os centavos são apontados nas
despesas realizadas.

Mas, o que vimos na construção dessas barragens, que acabaram
sendo barramentos, foi o fato de que não houve licitação. Qual era a
desculpa? A pressa por causa da seca no Jequitinhonha, no Mucuri e
no vale do rio Pardo. O povo estava morrendo de sede. Não havia
água nem para as pessoas, nem para o gado. Sou testemunha disso.
Visitei distritos do vale do Jequitinhonha, mais precisamente um
distrito de Berilo que se chama Leliveldia onde está sendo construída
a grande Barragem de lrapé. Numa escola naquele distrito foi
construída uma grande caixa-d'água. De vez em quando um
caminhão pipa despejava água na caixa-d'água, e os alunos daquela
escola bebiam aquela água amarela e suja, apanhada no rio. Tinham
o direito de trazer um recipiente de plástico para levar 2 litros daquela
água para casa no final do dia. Realmente, a situação era
desesperadora devido à seca nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e
do rio Pardo. E não houve licitação. Os órgãos responsáveis pela
construção eram vários e estavam sob a orientação da COPASA, que
terminou centralizando todos os recursos e todo o poder de decisão,
determinando que as construções começassem. A RURALMINAS
também estava trabalhando naquelas obras. Recebeu patróis
mecanizadas, adquiridas com recursos provenientes da COMIG, num
total de US$5.000.000,00, para participar da construção daquelas
barragens. Vimos que a RURALMINAS não chegou a participar de
30% das 70 obras realizadas, e deu o trabalho por encerrado. Não se
falou mais nas patróis mecanizadas que a RURALMINAS recebeu.
Quando foram considerados encerrados os trabalhos das 70
barragens, sob a alegação de que não haveria continuidade porque o
dinheiro havia acabado, criamos nesta Assembléia Legislativa a CPI
das Barragens, que ficou famosa só pelo trabalho que deu, porque,
em termos de resultados, zero. A CPI das Barragens viajou pelos
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vales do Jequitinhonha e do Mucuri visitando o que chamaram de
barragens, mas que não era nada mais nada menos que barramentos.
Não chegavam a juntar água em canto nenhum. Lembro-me de um
deles, feito em Araçuai, construído num lugar chamado Lagoão. O
próprio nome já indica que ali, em tempo de chuva, há uma lagoa. É
uma curvatura no solo que acumula água em época de chuva.

Fizeram, exatamente no Lagoão, o muro de arrimo que devia ter,
mais ou menos, I  de altura, e não levava nada a nada, não ligava
coisa nenhuma a coisa alguma, no meio daquele terreno onde havia
certa curvatura. Se aquela depressão se enchesse, a água escoaria
pelos lados sem encontrar dificuldade.

Vimos também um barramento em Francisco Badaró, construído no
fundo da casa de um ex-Prefeito. Esse não ajuntou água, apenas
servia para o gado do Prefeito e para seus familiares terem água para
beber.

Vimos, em Itinga, um muro de cimento que terminava num barranco.
Mas, quando fomos visitar essa barragem, a água tinha tirado a terra
na extremidade daquele muro de arrimo e corria livremente para o
outro lado. O engenheiro que nos acompanhava ainda fazia hora com
a cara dos Deputados que lá estavam, dizendo que o problema é
porque a água, por ser "muito sabidinha", descobriu a parte mais frágil
da barragem, tirando e fazendo escoar a terra.

Fomos até esnobados pelo engenheiro Pedro Paula, da COPASA,
que nos acompanhou na fiscalização das barragens. As comportas
não funcionavam, ora, a comporta não ia até o final e não acumulava
água; ora, ia ao final, mas estava emperrada e não permitia a limpeza
daquele açude, que não de barragem não tinha nada. O dinheiro foi
desaparecendo, sumiu mesmo.

Encontramos fazendeiros que apresentaram as barragens que
haviam feito. Um deles nos disse: "Esse açude aqui me custou cerca
de R$10.000,00. Há uns 12 anos estou aproveitando esta água, que
está sendo acumulada aqui". Assim, ouvimos o protesto do
engenheiro da COPASA, dizendo que, tecnicamente, isso não é
barragem, mas açude.

Porém, pergunto o que me importa que o nome seja barragem ou
açude se cumpre a sua finalidade de ajuntar água, de servir à
comunidade. O açude que o fazendeiro construiu à sua própria custa
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já existia há 12 anos. As barragens pelas quais a COPASA se
responsabilizou não chegavam a dois anos de uso. Outro problema
grave é que não ficou absolutamente nada definido quanto à
responsabilidade pelo término da obra e também quanto a quem
concluiria as obras complementares: limpeza, puxar os canos para
levar a água para as casas ou algum motor para puxar a água que se
encontrava mais embaixo na barragem.

Isso ficou sob a responsabilidade das Prefeituras. Mas os Prefeitos
nem sequer sabiam que a responsabilidade de continuar a obra era
deles. Daí, ficaram lá verdadeiros elefantes brancos que prejudicaram
o meio ambiente, consumiram verbas públicas e deram em nada, mas
a propaganda eleitoral daquele ano foi beleza pura. A televisão
mostrava cachoeiras soltando água, reservadas em lagos enormes.
Não sei onde fizeram a filmagem, de onde eram aquelas imagens que
estávamos vendo todos os dias do grande trabalho e empreendimento
do então Governador Eduardo Azeredo com a construção das
barragens da região do semi-árido do Mucuri, do Jequitinhonha e do
rio Pardo.

Ouvi o comentário de uma professora ao discutir, em sua sala de
aula, com alunos que estavam assistindo televisão pela primeira vez,
naquele lugarejo, onde havia sido instalada uma antena e onde a
televisão era novidade. A pergunta feita às crianças, na sala de aula:
"O que mais admiraram na televisão e do que mais gostaram?" A
resposta de uma criança: "O que me agradou mais foi saber que, de
agora para frente, teremos água no Jequitinhonha". Venderam ilusão
até para as crianças, enganaram o povo. E o que resultou disso?
Nada. O Tribunal de Contas aprova, com ressalvas. A CPI feita aqui
mostrou que o dinheiro desapareceu, a empresa que assumia a obra
passava para uma segunda, que passava para uma terceira e assim
ia. Uma obra que poderia ter ficado em R$20.000,00 terminava por
R$40.000,00, R$50.000,00, RS100.000,00. R$150.000.00 e até por
R$187.000,00. A obra de Araçuaí, na região do Lagoão, ficou em
R$115.000,00. Para nada. Depois de tanto barulho, o Ministério
Público determinou que o Governador e um engenheiro responsável
da COPASA-MG, Dr. Pedro de Paula, deveriam ressarcir os prejuízos
aos cofres públicos, só que o prejuízo, que havia sido de
R$5.602.648,92, estava reduzido. O Governador deveria pagar

rÀ



886
R$10.000,00, assim como o engenheiro da COPASA-MG. O
castigo que receberam foi esse, só que nenhum dos dois aceitou,
nenhum dos dois quis pagar os R$1 0.000,00, e tenho certeza de que
não foi pelo valor. Tanto para o engenheiro Pedro de Paula como para
o ex-Governador Eduardo Azeredo, o melhor seria pagar depressa os
R$10.000,00 e esquecer o assunto: não se tala mais nisso, vamos
limpar nosso nome. Mas eles não aceitaram e recorreram,
simplesmente para não admitir que erraram. E é dessa maneira que o
dinheiro público vai sendo jogado fora.

Quero dizer bem claramente que, pessoalmente, votarei contra a
aprovação das contas do Governador Eduardo Azeredo,
principalmente porque, sendo do Vale do Mucuri e trabalhando na
região do Mucuri e do Jequitinhonha, acompanhei e acompanho de
perto o sofrimento desse povo e vi como o dinheiro público, ali, foi
jogado fora mesmo, desapareceu. O que é açude construído pelos
fazendeiros com pá e enxada está lá funcionando, mas as obras
construídas pela COPASA-MG e pelas empresas que comandou
desapareceram. A patrulha mecanizada entregue à RURALMINAS
desapareceu.

Então, voto contra essas contas e acho que, a partir do próximo ano,
devemos fazer um movimento e repensar para que o Tribunal de
Contas tenha outra postura, outra atitude, e que, sobretudo, a maneira
de escolher os Conselheiros não seja prêmio de consolação para
Deputado que perdeu as eleições e, muito menos, para Deputado que
se cansou de disputar eleição, de buscar votos no interior, de estar
presente no interior e de acompanhar o trabalho desta Casa. Acho
que temos que repensar isso, a começar do Tribunal de Contas, e
mudar um pouco a situação. Se queremos vida nova, temos que ter,
também, atitudes novas. O que aconteceu nos vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Pardo não tem explicação. Ainda
há pouco disse que o engenheiro que nos acompanhou na CRI
criticava e caçoava de nós, esnobando-nos. Quando critiquei uma
barragem que não ajuntava água, falou pelas minhas costas: "A
Deputada não entende nada disso e fica dando palpites".

Como se precisasse de diploma de engenheiro para entender que o
dinheiro público estava sendo jogado fora. Alguns Deputados desta
Casa nos acompanharam - acho que o Deputado Miguel Martini, aqui
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presente, assim como o Deputado Sebastião Navarro Vieira,
membro dessa CPI. Eles puderam verificar que não ficou pedra sobre
pedra naquelas barragens. Por isso, votaremos contra essas contas,
quando forem apreciadas. Muito obrigada.

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

projeto das contas do Governador Eduardo Azeredo, mas não há
quórum. Solicito o encerramento da reunião.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de quórum, dada a importância das matérias em pauta.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência, em
atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado Antônio Carlos
Andrada, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que,
somados aos 8, em comissões, perfazem o total de 31 Deputados,
número suficiente para a continuação dos trabalhos. Com  a palavra,
para discutir o projeto, a Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen profere discurso, que será
publicado em outra edição.

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Não há outros
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de
plano, que há quórum para votação de matérias que não exigem
quórum especial para sua apreciação. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada solicitando a inversão da
preferência regimental, de modo que o projeto na sua forma original
seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria que VExa, me

esclarecesse sobre o requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada.

O Sr. Presidente - O requerimento solicitou a inversão da
preferência de votação, votando-se o projeto antes do Substitutivo n°
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O Deputado Sargento Rodrigues - Qual projeto, Sr. Presidente?
• Sr. Presidente - O Projeto de Resolução n° 1.465/2001.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V.Exa. pode

constatar, não há quórum para a votação do projeto. Peço-lhe que
encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Sávio Souza Cruz) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados, que,

somados aos 9, em Comissão, perfazem o total de 26 Deputados,
número suficiente para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.46612001,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 1999. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela
rejeição das Emendas n°5 1 e 2. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, inscrevi-me para
discussão desse projeto e já o faço em relação ao Projeto de Lei n°
1.466/2001 e também em relação ao Projeto de Lei n°2.161/2002.

Quando ocupei a tribuna para solicitar rejeição das contas do ex-
Governador Eduardo Azeredo, o fiz por uma série de motivos que já
explicitei. Em relação às contas do Governador Itamar Franco, tanto
as de 2001 quanto as de 2002, o Tribunal de Contas fez ressalva,
particularmente uma que diz respeito à FAPEMIG, portanto à não-
alocação de recursos suficientes para cumprir o disposto na
Constituição Estadual quanto às verbas para a FAPEMIG. Isso é
comum a todo Governo e veio, portanto, nesse sentido, como
ressalva. Apresentamos emenda, pois, para aprovar as contas
também com essa ressalva da Assembléia Legislativa.

Mas queria deixar de público também a diferença que existe entre o
que o próprio Tribunal de Contas apurou do Governo Azeredo e o que
apurou do Governo Itamar Franco. Realmente as contas de Azeredo,
no que diz respeito ao último ano de Governo, foram cheias de
improbidades administrativas, que merecem a nossa rejeição, e a
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Bancada do PT votará contra. Em relação às contas do
Governador Itamar Franco, quanto à ressalva relativa à FAPEMIG,
apresentamos emenda ressalvando esse ponto, mas votaremos
favoravelmente às contas do Governo Itamar Franco porque os
pareceres técnicos do Tribunal de Contas foram muito diferentes no
que se refere às contas do Governador Itamar Franco e às do ex-
Governador Eduardo Azeredo. Queria deixar isso claro, até para
mostrar que não há incoerência de nossa parte. Nosso critério foi o da
avaliação técnica do que ocorreu nos anos em que as contas aqui
chegaram para serem aprovadas ou rejeitadas. As contas do ex-
Governador Eduardo Azeredo devem ser rejeitadas por uma série de
absurdos técnicos que foram observados e por evidentes desvios de
recursos. Isso nos ficou claro na demonstração do próprio Tribunal de
Contas e nas CPIs aqui realizadas.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único. do Projeto de Resolução n°2.161/2002,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2000. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, encerrada a

discussão, como V. Exa. pode verificar, não há quórum para a
continuação dos trabalhos, por isso solicito que encerre esta reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 216- REUNIÃO ESPECIAL, EM 25111/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila
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Mesa - Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado
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Vilela Resende - Entrega de placa - Apresentação musical -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Wanderley Ávila - Ambrósio Pinto - Doutor

Viana - Fábio Avelar - Maria Olivia - Miguel Martini - 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 Miguel Martini, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa a Exma. Sra.
Maria José Vidigal, Diretora-Geral do Instituto Eugênia Vidigal; e os
Exmos. Srs. Adalberto Costa, Secretário-Geral da UNA e ex-aluno do
Instituto Efigênia Vidigal, representando o Diretor Executivo da UNA,
Honório Tomelin; José Flávio Gomes, Secretário Municipal de
Coordenação Regional-Oeste da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte; e o Deputado Alberto Pinto Coelho, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário do Revmo. Padre

João do Carmo Macedo, Prefeito Municipal de Acaiaca; da Exma. Sra.
Lúcia Pacifico, Vereadora e Deputada Estadual eleita; da Sra. EIza
Gonçalves, Presidente do Conselho-Diretor do Instituto Coração de
Jesus; dos Srs. Ademar José Gonçalves, Diretor do Instituto Coração
de Jesus; Aquiles Augusto Maciel Pires, Diretor Pedagógico do Núcleo
Efigênia Vidigal; Sumiko Kanashiro, Diretor do Instituto de Cultura
Oriental; Antônio Carlos Villa, Assessor Parlamentar do gabinete do
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Vereador Juarez Amorim; Fernando Alves, Secretário Executivo do
Conselho de Cidadania Empresarial da FIEMG; e de diversos
professores, alunos, pais de alunos, familiares, amigos e
colaboradores da escola homenageada.

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

Efigênia Vidigal pelos seus 25 anos 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
Exma. Sra. Maria José Vidigal, Sr. Adalberto Costa, Sr. José Flávio

Gomes, Exmo. Deputado Alberto Pinto Coelho, senhores, senhoras,
jovens, esta Presidência tem a satisfação de homenagear o Instituto
Efigênia Vidigal, na comemoração de seus 25 anos, por iniciativa do
Deputado Alberto Pinto Coelho e vários outros parlamentares.

A história desta instituição de ensino, embora breve, denota uma
trajetória de competência, espírito de luta e dedicação ao trabalho.

Criada em 1977, no Bairro Santo Agostinho, a escola freqüentada
por crianças de 2 a 6 anos homenageava a mestra Efigênia Elias
Vidigal. Sobre a educadora pronunciou-se, quando de seu
falecimento, o então Deputado Genésio Bernardino, que ressaltou sua
sensibilidade humana aguda e o seu prestígio. Nas palavras do nobre
político, a professora, preocupada com o bem e a verdade, esforçou-
se pela realização de uma obra social de valor inestimável.

Assim, pautando-se pelo espírito de Efigênia Vidigal, desenvolveu-
se uma instituição educacional ética, inovadora e reconhecida pelo
seu compromisso com a formação integral do aluno.

A pequena escola do Santo Agostinho transferiu-se, em 1983, para
a sede própria na Avenida Raja Gabaglia. Em 1997, nova unidade foi
implantada no Buritis. O ensino médio foi iniciado no ano passado e,
neste ano, foi construída a primeira etapa da unidade III.

Além de crescer fisicamente, o Instituto Efigênia Vidigal consolidou
uma proposta de ensino arrojada, sintonizada com o seu tempo e o
mercado de trabalho.

E louvável, em sua política de ensino e aprendizagem, a
disseminação de valores como o respeito, a solidariedade e a
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valorização da auto-estima, ao lado do desenvolvimento intelectual.

Queiram, então, Diretores, professores, funcionários e alunos,
receber os votos de congratulação desta Casa. E nosso desejo, em
nome do povo mineiro, que o bom exemplo dessa comunidade
educativa sirva de emulação, com sua séria proposta pedagógica, a
todo o ambiente educacional de nosso Estado". Muito obrigado!

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho
Excelentíssimo Sr. Deputado Wanderley Ávila, Sra. Diretora-Geral,

Sr. Adalberto Costa, Sr. José Flávio Gomes, nobres colegas
Deputados, Diretores, professores, funcionários e alunos do Instituto
Efigênia Vidigal, caros pais de alunos e representantes comunitários,
estimada Professora Maria José Vidigal, prezados convidados, no
grande livro da vida - onde fica registrada para a posteridade a
trajetória dos homens, dos povos, da humanidade por meio dos
tempos - nesse grande livro chamado história, há um capítulo especial
reservado aos que fizeram o bem pelo bem mesmo.

Simbolicamente, sabe-se que essas páginas seletas estão escritas
em letras de ouro. Não nos referimos aqui à chamada "história oficial".
O grande livro, de história real, é aquele imenso volume que vai sendo
escrito no dia-a-dia de cada um de nós e pelos milhões de nossos
semelhantes, às vezes de forma anônima e não menos heróica. Sua
leitura se fixa na memória dos contemporâneos e se perpetua na
consciência das gerações futuras.

Em suas páginas douradas podemos identificar a imagem, a vida e a
obra de todas aquelas pessoas que enalteceram no passado e
dignificam no presente a vocação e a missão de bem servir ao seu
semelhante.

Entre essas vocações mais nobres, entre essas missões
abençoadas pela vida e por Deus, destacam-se, em primeiro lugar, a
vocação e a missão de educar.

Essa distinção de primeiro lugar que a educação deve merecer na
vida social não é escolha deste Deputado, interessado, sim, mas leigo
no assunto. Quem fez essa eleição foi um grande estudioso da
psicologia humana, nada menos que o fundador da Psicanálise, o
célebre Sigmund Freud. Acrescentaria, em seguida, a arte de bem
governar como o segundo grande desafio humano.

Com essa evocação humanística sobre a missão de educar,
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podemos distinguir, na linhagem dos grandes educadores mineiros,
tendo seu nome inscrito nessas páginas de ouro, o da Professora
Efigênia Vidigal, madrinha da Escola que hoje pereniza sua memória.

Foi, pois, com verdadeiro sentimento de honra e satisfação que
encaminhamos o requerimento, amplamente apoiado pelo Plenário
desta Casa, destinado a homenagear o Instituto Efigênia Vidigal no
transcurso de suas bodas de prata, por meio desta sessão solene que
se realiza na sede de representação do povo mineiro.

Numerosas são as razões que justificam esse reconhecimento
público de Minas Gerais à sua direção, aos seus professores,
funcionários, alunos e colaboradores.

No pronunciamento da Diretora, a dileta educadora exemplar,
Professora Maria José Vidigal, sentiremos, de viva voz, o valor dessa
iniciativa educacional hoje tão respeitada no meio educacional de
nosso Estado e de nosso País. Valor feito de vida, construído pelo
amor ao magistério e à educação, sustentado pela mesma chama
humana e espiritual que animou a vida e a obra da Professora
Efigênia Vidigal.

Mas existe uma razão principal que ilumina a trajetória dessa
Escola, desde a sua criação, em 1977. Essa razão sintetiza a sua
causa maior: o ideal de bem servir ao semelhante, servindo à
educação. Se hoje os números apresentados pela escola a todos
impressionam pela sua dimensão humana e material - com seus mais
de 1.200 alunos, mais de 120 colaboradores, entre docentes e
auxiliares, e um espaço físico que soma, em suas várias unidades de
ensino, mais de 4.500m 2 -podemos ver, sustentando essas notáveis
realizações, aquela causa principal sempre atuante, como seu dínamo
propulsor. Causa que é, ao mesmo tempo, princípio e fim do Instituto
Efigênia Vidigal: a formação de cidadãos conscientes e atuantes.

Sim, o Instituto tem sabido combinar, na exata medida, o ensino de
qualidade com o aprendizado de ser. Não é apenas uma escola que
ensina a ler, a escrever e a fazer contas. Não é somente a
aprendizagem da leitura, da escrita ou do cálculo que estão em jogo.
Também interessa, e muito, a inserção do ser em formação no mundo
social à sua volta, na ponte cidadã entre a família, a escola e a
sociedade.

Daí surge outra razão de ser desta homenagem pública ao Instituto:
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seu permanente compromisso com a comunidade de que faz parte
e sua ativa participação em programas e projetos comunitários. Assim,
o público e o privado convergem na democratização concreta do
espaço escolar, sob o estatuto das ações de responsabilidade social
que desenvolve desde suas origens e que se afirma como sua
identidade marcante.

Por essa mentalidade aberta e contemporânea do exercício cidadão,
que preside as ações pedagógicas e comunitárias do Instituto, esta
homenagem do Legislativo mineiro, expressão de reconhecimento à
Direção do Instituto, representada pelas Prof as. Maria José Vidigal, da
Direção-Geral; Alice Elias Vidigal, da Direção Administrativa, e
Silvânia Lúcia Chaves Assis Lamarca, da Direção Pedagógica,
estende-se ao seu Grupo Executivo de Coordenação e aos membros
do Conselho Diretor; aos seus núcleos psicopedagógico e
administrativo; à Associação de Pais e Amigos do Instituto Eugênia
Vidigal e, finalmente, à razão de ser de toda essa realidade vitoriosa:
os 1.267 alunos que representam hoje, neste aniversário de 25 anos,
o rosto e a lembrança de todas as educandas que passaram, do
maternal ao ensino médio, pelas salas de aula da Escola.

Permitam-me evocar neste momento, e por justa razão, a memória
de uma grande mestra mineira, nascida na Rússia imperial, com quem
a ProP Efigênia Vidigal conviveu bem de perto: a educadora Helena
Antipoff, a quem tive a honra de conhecer em meus anos de
juventude, e que despertou em mim a primeira grande admiração pela
arte de ensinar e de educar, porque fazia dessa arte uma obra de
encantamento, enquanto cumpria sua grandiosa missão educativa.
Por sua inspiração, conheci mais tarde, ainda que em "vôo de
pássaro", o trabalho de sua discípula e amiga Lidimanha Maia,
ancorada naquele território de sonhos de Conselheiro Mata, nas
serranias de Diamantina, outro berço de formação do magistério
mineiro.

Na tinha do tempo, Efigênia Vidigal acendeu a mesma chama do
"amar educando", verbos fundadores do verdadeiro humanismo. A
mesma tocha é erguida e tem sido levada avante pelas mãos mestras
de Maria José, de Alice, de Silvânia. Em seu nome, homenageamos
todos os docentes do Instituto.

Que essa tocha continue iluminando o Instituto Eugênia Vidigal, e
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que se torne cada vez mais presente nos corações humanos. O
mundo precisa muito do calor e da luz da chama da educação,
principalmente na busca da paz e de um futuro melhor, que todos
almejamos para o mundo de hoje e para a humanidade de amanhã. E
aqui e agora, para o Brasil de nossos dias! Muito obrigado!

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste instante, será exibido um vídeo sobre o Instituto

Efigênia Vidigal.
- Procede-se à apresentação de vídeo.

Palavras da Sra. Maria José Vidigal
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila, Adalberto Costa, José

Flávio Gomes, Deputado Alberto Pinto Coelho, senhoras, senhores,
caros alunos do Instituto Efigênia Vidigal, professores, é com muita
honra e alegria que a comunidade do EUgênia Vidigal - alunos, pais,
auxiliares e educadores - recebe esta homenagem da Assembléia
Legislativa. Nós a recebemos como um tributo a todos os educadores
do nosso Estado.

Já no século XVI, Montaigne afirmava que "a maior e mais
importante dificuldade da ciência humana parece estar na criação e na
educação das crianças". Missão difícil e desafiadora, mas altamente
gratificante e estimuladora.

"Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um
trunfo indispensável à humanidade na construção dos ideais da paz,
da liberdade e da justiça social. Acreditamos que a educação é como
uma via que conduz a um desenvolvimento humano mais harmonioso,
mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social,
as incompreensões, as opressões, as guerras. Numa época de
grandes mudanças, surge a necessidade de uma sociedade
educativa, em que a educação aparece como uma das chaves de
acesso ao século XXI".

Além de aprender a conhecer e a fazer, é preciso aprender a
conviver, realizando projetos conjuntos e lidando inteligentemente com
os conflitos. E, acima de tudo, é preciso que a educação leve a
"aprender a ser", isto é, a desenvolver todos os talentos que
constituem tesouros escondidos no interior de cada ser humano.

E também com humildade que recebemos esta homenagem, porque
todos nós, educadores, sabemos que, apesar de toda a dedicação,
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nossa caminhada não está isenta de falhas, pela nossa própria
condição de seres humanos. Por isso, recebemos a homenagem
como um incentivo, um estimulo para prosseguirmos nosso caminho
com mais entusiasmo e confiança.

Há 25 anos, com o falecimento de Efigênia, suas irmãs Alice, Angela
• eu decidimos prosseguir com o seu ideal de uma escola acolhedora
• competente, onde aprender fosse o objetivo de todos e onde todos
fossem educadores. Decidimos também que a escola teria o nome de
Efigênia, exemplo de educadora. Com ela aprendemos a coragem de
empreender, a persistência na adversidade, o amor pela educação.
Seu nome também foi escolhido para a Escola Municipal Profa.
Efigênia Vidigal, representada neste evento pelo seu Vice-Diretor.

Durante todos estes anos temos caminhado entre crianças, jovens,
aprendendo com eles, conscientes do privilégio que é a convivência.
Privilégio, mas também grande responsabilidade. "Deus quer, o
homem sonha, a obra nasce", disse Fernando Pessoa. A partir do
pequeno centro de educação infantil, o Efigênia Vidigal se transformou
na escola que hoje é, oferecendo todos os segmentos da educação
básica, não descuidando também de importantes áreas como os
esportes, as artes, a integração com a comunidade, o trabalho social.

"Faz da tua vida um sonho e do teu sonho realidade", disse o poeta.
E isso que temos feito nestes 25 anos no Efigênia Vidigal.

Sonho visível no brilho dos olhos da professora, que fala com
entusiasmo do seu projeto; do aluno, que experimenta, cria, vivencia e
faz nova descoberta; dos pais, que participam e acompanham
satisfeitos cada passo do crescimento dos filhos; dos auxiliares que
contribuem para que o sonho aconteça no dia-a-dia.

E nosso desejo também que todo esse sonho e entusiasmo
presentes no cotidiano escolar se expandam e se traduzam em ação
na sociedade. Por isso é muito bom ver o nosso trabalho reconhecido,
repercutindo além dos muros da escola.

Neste ano, o Efigênia Vidigal teve como norteador do seu trabalho o
tema "Humanidade". Como educadores, queremos contribuir para
que, cada vez mais, dignidade possa rimar com humanidade. A
crescente interdependência que fez do nosso planeta uma aldeia
global aponta para a necessidade da cooperação internacional e da
participação consciente de todos os seres humanos para fazermos do
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nosso mundo um lugar melhor para todos.

"Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita e tem
esperança, que faz tudo para um mundo melhor." Uma obra como o
Efigênia Vidigal constrói-se a partir da convergência dos esforços, dos
ideais de muitas pessoas.

Queremos registrar nosso agradecimento a todos, professores,
alunos, pais, auxiliares, supervisores, que acolheram nosso sonho e
deram sua efetiva colaboração para que se realizasse.

Uma lembrança de gratidão a três pessoas que não estão mais
entre nós, mas que nos incentivaram, nos iluminaram com sua fé e
contribuíram com todas as suas forças para o êxito do Efigênia Vidigal
nos seus primeiros anos: nossos pais, Mariana e Aníbal, e nosso
irmão Sérgio Vidigal.

Descortinando o futuro do Efigênia Vidigal, quero falar de nossa
confiança sem limites no seu grande destino, pela força do nosso
ideal, pela participação competente da nossa equipe, pela confiança
das famílias de nossos alunos e pela fé que depositamos em nosso
grande País. Com a proteção de Deus, seguiremos nosso luminoso
caminho, sabendo que, com amor, fé e trabalho, não há sonho
impossível.

Quero expressar o agradecimento de toda a equipe do Efigênia
Vidigal ao Deputado Alberto Pinto Coelho, ao Deputado Wanderley
Avila, a todos os componentes da Mesa, a toda a equipe da
Assembléia Legislativa e a todos os presentes.

Vou terminar com as belas palavras de nosso poeta Carlos
Drummond de Andrade: (- Lê:)

"Não serei o poeta de um mundo caduco.! Também não cantarei o
mundo futuro/Estou preso à vida e olho meus companheiros.! Estão
taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.! Entre eles, considero a
enorme realidade.! O presente é tão grande, não nos afastemos.! Não
nos afastemos muito, vamos de mãos dadas". Obrigada.

Declamação de Poema
A aluna Carolina Quintão Torres - Vou declamar um poema de

Carlos Drummond de Andrade, que se chama "E agora, José?".
Antes, porém, vou contar a história dele.

Na cidade de Itabira, onde Carlos Drummond de Andrade nasceu,
as pessoas eram então muito rígidas. As mulheres não podiam ficar
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se mostrando na janela, somente em dia de festa. Havia um
homem na cidade que se chamava José. Algumas pessoas falavam
que José era irmão de Carlos Drummond, mas outras falavam que
não.

Certo dia, haveria uma grande festa na cidade, e a mulher de que
José gostava apareceu na janela. Ele ficou doido, mesmo porque já
tinha bebido "umas e outras". O pai da menina, vendo isso, mandou
que ela se escondesse nos fundos da casa. Aí, José ficou mais doido
ainda: pegou o seu cavalo e começou a subir a escadaria para chegar
às casas. O pai da moça ligou para a polícia, que prendeu José.

Carlos Drummond de Andrade, inspirando-se nesse fato acontecido
em Itabira, fez a poesia "E agora, José?".

- Procede-se à declamação do poema.
Palavras da Sra. Paula Elisane Vilela Resende

Sr. Deputado Wanderley Ávila, em nome de quem cumprimento
todos os componentes da Mesa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
ilustres Deputados Estaduais, familiares e alunos do Efigênia Vidigal,
senhoras e senhores, honra-me, neste momento de alegria e
reconhecimento, representar o corpo docente do Insituto Eugênia
Vidigal e expressar o nosso agradecimento a esta Casa Legislativa e
ao Deputado Alberto Pinto Coelho, cuja conduta reflete o homem
público que reconhece o verdadeiro papel da educação.

lnexiste, em nosso conceito, outro direcionamento para a nossa
travessia como humanos, senão o caminho da educação. Nós, do
Efigênia Vidigal, também acreditamos neste caminho, a educação
como fator de transformação do mundo, segundo o qual o importante
é ensinar a pensar, a enfrentar desafios externos e internos, a
prevenir e a resolver conflitos de maneira pacífica, a desenvolver uma
espiritualidade sem dogmas, a expressar os valores humanos do
nosso cotidiano. E uma preparação para a vida. Só assim a nossa
sociedade obrigará seres humanos mais felizes.

No Efigênia Vidigal o educador se compromete com sua tarefa e tem
consciência da responsabilidade que lhe foi confiada. Somos
mediadores entre o saber socialmente sistematizado e o aluno. Para
isso, temos que ser competentes.

Nenhum professor está, em nenhum momento, plenamente
preparado. O verdadeiro professor se faz a cada dia, num exercitar
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continuado. Dessa forma, somos educadores e, por isso, somos
respeitados, modernos e inovadores. Portanto, Maria José e Alice,
podem acreditar: o que a princípio era um sonho hoje se tornou
realidade. No Efigênia Vidigal somos todos verdadeiros educadores.
Manifestamos aqui a nossa alegria em fazer parte desta belíssima
obra, um verdadeiro monumento de grandeza.

Saímos desta casa com profundo reconhecimento, e deixo a todos a
reflexão: "A humildade é inerente à sabedoria. O maior poder do sábio
é querer aprender sempre". Obrigada.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Presidente fará a entrega à Sra. Maria

José Vidigal de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
dizeres: "Há 25 anos, a Escola Efigênia Vidigal vem contribuindo para
o pleno desenvolvimento do indivíduo, por meio da busca continua da
excelência no ensino, tendo por isso conquistado um notável conceito
perante toda a sociedade mineira.

A homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais a essa importante instituição pelo seu aniversário de
fundação.".

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos a todos a assistir à apresentação do Coral
do Instituto Efigênia Vidigal, que interpretará, sob a regência de Rúbia
Lenon, as seguintes músicas: Vida Bela, Amor em Qualquer Lugar e
Depende de Nós.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos
convidados e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária
de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada no dia 26/11/2002.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA loa REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS
Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove de novembro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Rêmolo Aloise, DiIzon Meio, Agostinho Silveira, Luiz Fernando
Faria e Irani Barbosa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aioise, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar proposições da Comissão. O Deputado Luiz
Fernando Faria, com a palavra, apresenta requerimento no qual
solicita sejam convidados para participar de reunião da Comissão o
Presidente do Tribunal de Justiça, o Corregedor-Geral de Justiça e o
Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais para
prestar esclarecimentos sobre a redivisão das serventias
extrajudiciais, conforme proposto pela Lei n° 12.920, além de discutir a
proposta recentemente recebida por esta Casa, para reforma
admininstrativa no âmbito judiciário. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Rêmolo Aloise passa a
Presidência ao Deputado Dilzon Meio para apresentar requerimento
no qual solicita seja enviado ofício ao Diretor-Superintendente da
Construtora Castor, para que informe a esta Comissão, no prazo de
cinco dias, a relação do nome dos proprietários que adquiriram
apartamentos nos Edifícios Marina Guimarães e Célia Guimarães
Diniz, localizados no Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, e os
valores pagos àquela Construtora. Solicita ainda que o síndico do
condomínio do Edifício Marina Guimarães também envie a lista dos
proprietários daqueles imóveis, no mesmo prazo. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Dilzon Meio retorna
a Presidência ao Deputado Rêmolo Aloise. O Presidente esclarece
que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráticas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Rêmolo Aloise, Presidente - Dilzon Meio - Ivair Nogueira - Luiz

Fernando Faria.
ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro de
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dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Cristiano Canêdo, Adelmo Carneiro Leão e Jorge Eduardo de Oliveira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
2.416/2002, em turno único, para o qual designa o Deputado José
Braga como relator. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n os 2.298/2002 (relator: Deputado José Braga); Projeto
de Lei n° 2.371/2002 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). A
Presidência informa que a reunião se destina a audiência pública para
debater a contratação de médicos de família que atuam no Programa
Saúde Família do Estado de Minas Gerais. A Presidência registra a
presença dos seguintes convidados: Srs. Tadeu Mendonça,
Superintendente da Associação Mineira de Municípios - AMM -;
Myriam Araújo Coelho Tibúrcio, Presidente do Colegiado dos
Secretários Municipais de Saúde - COSEMS -; Maria Rizoneide
Negreiros de Araújo, Coordenadora do Programa Saúde Família e
Agentes Comunitários de Saúde da SES; Nicodemus de Arimatéia,
Diretor Financeiro do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e Carlos
Eduardo Sampaio Fonseca, representante da Sociedade Mineira de
Medicina de Família e Comunidade em Contagem, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Cristiano Canêdo,
como autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
na ordem acima mencionada, 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 convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
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Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga - Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA 230 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
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA
EXTRALEGAL

Às quinze horas e cinco minutos do dia dezenove de novembro de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani, Edson Rezende e
Irani Barbosa (substituindo este ao Deputado Luiz Menezes, por
indicação da Liderança do BPDP), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a ouvir o depoimento do Cel. PM Isaac de Oliveira e Souza, Diretor-
Geral da Penitenciária José Maria Alkmim. O Presidente decide
antecipar o depoimento do Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos,
Comandante da 7a  da PMMG. Passa-se à 3a Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Edson Rezente, em que solicita seja convidado o Pastor
Roberto Luiz da Silva para comparecer à reunião da Comissão. A
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os depoentes acima
citados. Registra-se a presença do Cel. PM lsaac de Oliveira e Souza
e do Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos, e procede-se aos
depoimentos das testemunhas, as quais respondem aos
questionamentos dos Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Dilzon Meio - Irani

Barbosa.
ATA DA 85 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de dois mil

• dois, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Olívia
• os Deputados Ambrósio Pinto e Pastor George, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante da
pauta. A Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
2.112/2002 no 1-0 turno (Deputado Ambrósio Pinto); Projeto de Lei n°
2.316/2002 no 1° turno (Deputada Maria Olivia); Projeto de Lei n°
2.385/2002 no 1° turno (Deputado Márcio Cunha); Projeto de Lei n°
2.386/2002 no 1° turno (Deputado Pastor George). Passa-se à ta
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 da relatora, Deputada Maria Olivia, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.316/2002 no 1° turno,
com as Emendas n

o
s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, a

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Pastor George.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Maria Olivia, Presidente - Gil Pereira - Doutor Viana.

ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

Às dez horas e oito minutos do dia vinte de novembro de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José
Haueisen, João Paulo e Doutor Viana, membros da supracitada
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Comissão. Registra-se, também, a presença da Deputada Maria
OUvia. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria
José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta; acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 2.322/2002 e informa que designou
relator da matéria, no 1° turno, o Deputado Bené Guedes. 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 20
turno, na forma do vencido em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
2.159/2002 (relator: Deputado Doutor Viana). Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 3.533/2002. 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, 27 de novembro de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Viana.
ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Chico Rafael, José Braga (substituindo este ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do
PMDB) e Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Paulo Piau,
por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Chico Rafael, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica que designou, em 19/11/2002, o Deputado Jorge
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Eduardo de Oliveira para emitir parecer sobre as Emendas n

o
s 2 e

3 ao Projeto de Lei n° 2.39212002. 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 da Emenda n° 3,
apresentada em Plenário, e pela rejeição da Emenda n° 1, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e da Emenda n°
2, apresentada em Plenário. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - José Henrique - Jorge

Eduardo de Oliveira.
ATA DA 44a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Edson Rezende, Elbe Brandão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir, em audiência
pública, com a comunidade acadêmica da UEMG e da UNIMONTES,
com representantes da equipe de transição do Governo Aécio Neves,
com órgãos governamentais e entidades educacionais o diagnóstico
da realidade financeira e organizacional dessas universidades, com
ênfase para a transformação das fundações de "campi" agregados em
centros universitários, entre outros temas de relevância a serem
tratados, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: da
Sra. ledyr Gelape Bambirra, Presidente da Federação de
Associações, Pais e Alunos do Estado de Minas Gerais - FASPA -; do
Prof. Nleylhor Moreira Alves, Diretor de Comunicação do Centro
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Acadêmico de Biologia e Porta - Voz da Comunidade Acadêmica
da UNIMONTES, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
14/11/2002 e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da
Câmara dos Deputados convidando para a Conferência Nacional de
Educação, Cultura e Desporto. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 2.381/2002 no 1° turno (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 2.377/2002 (Deputado Paulo Piau) e 2.378/2002
(Deputado José Henrique), em turno único. 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
deixa de apreciar a matéia da pauta, tendo em vista a inexistência de
quórum regimental. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Luiz Aureliano
Gama Andrade, da Comissão de Transição do Governo Aécio Neves;
Janete Gomes Barreto Raiva, Vice-Reitora da UEMG; Paulo César de
Almeida, Vice-Reitor da UNIMONTES; Rodrigo Cançado Anaya Rojas,
Promotor de Justiça da Promotoria de Defesa do Cidadão; José
Ronald Vasconcelos de Albergaria, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias da Infância e Juventude do Estado de
Minas Gerais, Aloísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG, e Ricardo Duarte,
Deputado Estadual eleito, os quais são convidados a tomar assento à
mesa, O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráticas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002,
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique.

ATA DA 99a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que os Projetos de Lei n os 5/99 e 2.271/2002 são retirados de pauta
por terem sido apreciados na reunião anterior desta Comissão. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição, no 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 2.172/2002 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). O
Projeto de Lei n° 1.974/2002 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado pela Comissão.
Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita
sejam convidados representantes da Belgo-Mineira, Gerdau,
USIMINAS, PRECON e o Superintendente da Receita Estadual da
Secretaria da Fazenda, para discutirem a redução da carga tributária
proposta no Projeto de Lei n° 1.974/2002. 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, 27 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria -

José Milton - Ivair Nogueira - Dilzon Meio.	 -
ATA DA 58 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Antônio
Andrade, Cristiano Canêdo, Rogério Correia e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Edson Rezende. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer
para o 20 turno do Projeto de Lei Complementar n° 5312002. 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, na qualidade de relator do parecer para o 20 turno do
Projeto de Lei Complementar n° 53/2002, informa aos presentes que o
parecer que conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido
no 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 4, foi distribuído em avulso na

reunião anterior. Na fase de discussão, são apresentadas 30
propostas de emendas, e o relator se manifesta favoravelmente às
propostas de emendas nos 7 a 30 e contrariamente às propostas de
emenda nos 1 a 6. Encerrada a discussão, o Deputado Rogério
Correia solicita seja destacada a Emenda n° 2, contida no parecer do
relator. Colocado em votação, salvo propostas de emenda e destaque,
é o parecer aprovado. A seguir, são aprovadas as propostas de
emenda de n os 7 a 30 e rejeitadas as propostas de emenda n os 1 a 6
e o destaque. O relator informa aos membros presentes que fará uso
do prazo regimental para emissão da nova redação do parecer, nos
termos aprovados pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Antônio Andrade - Cristiano Canêdo

- Hely Tarqüínio - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Navarro Vieira.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 94/2002

As dez horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani,
Ambrósio Pinto, José Milton e Dimas Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Márcio Kangussu e Olinto Godinho. Havendo número regimental, o
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Presidente "ad hoc", Deputado Ambrôsio Pinto, declara aberta a
reunião, esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião desta Comissão, informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator, determina a
distribuição das cédulas de votação aos membros da Comissão e
designa o Deputado Dimas Rodrigues como escrutinador. Apurados
os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
os Deputados Alberto Bejani e José Milton, com quatro votos cada
um. O Deputado Ambrósio Pinto empossa o Presidente, Deputado
Alberto Bejani, e passa a ele a direção dos trabalhos, O Presidente
agradece, empossa o Vice-Presidente, Deputado José Milton, e
designa como relator o Deputado Ambrósio Pinto. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, hoje, às 17 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ambrásio Pinto - Hely Tarqüínio.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 15.266
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria José Haueisen, Maria Olívia e João Leite (substituindo este à
Deputada Elaine Matozinhos, por indicação da Liderança do PSB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 o parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.266. Dando
prosseguimento à reunião, a Presidência passa a palavra à Deputada
Maria Olívia, que emite seu parecer pela rejeição do veto. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o parecer. Em seguida, a
Presidente suspende os trabalhos para que seja lavrada a ata da
reunião. Reabertos os trabalhos e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado João Leite, é dispensada a leitura da
ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Cumprida a finalidade da Comissão, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Maria José Haueinsen, Presidente - Maria Olívia, relatora - João

Leite.

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

2.302/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

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

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
A APAE de Matozinhos promove medidas de âmbito municipal

visando assegurar o bem-estar dos excepcionais. Promovendo a sua
educação e assistindo-os em suas necessidades quotidianas, busca o
seu ajustamento social e fazem com que ampliem a auto-estima.

Coordenando e executando na sua área de atuação os objetivos, os
programas e a política da Federação das APAEs, realiza iniciativas de
grande significação para a comunidade.

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

2.30212002 na forma original.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.321/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

O Projeto de Lei n° 2.321/2002, do Deputado Wanderley Ávila,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro Novo, com sede no Município de Várzea da Palma.

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que não detectou impedimento legal à tramitação do projeto
em pauta, deve este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre
o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária do Bairro Novo, sociedade civil com

personalidade jurídica, fundada em 29/10/89, vem prestando, desde
que entrou em funcionamento, bons serviços à coletividade.

Seu objetivo primordial é coordenar as obras e os movimentos
sociais do bairro onde está situada. Além disso, articula, desenvolve e
promove ações que implicam uma vida mais digna e humana para os
moradores, bem como priorizam as ações que visam ao
desenvolvimento do espírito comunitário.

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

2.321/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.380/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n°
2.380/2002 objetiva declarar de utilidade pública o Conselho da
Comunidade de Divino Minas Gerais, com sede no Município de
Divino.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para deliberação conclusiva
em turno único, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
As ações empreendidas pelo Conselho da Comunidade de Divino
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Minas Gerais configuram auxílio de inestimável valor para amenizar
muitos problemas que atingem a comunidade, pois busca incentivar
as ações susceptíveis de beneficiar os mais necessitados.

Tendo em vista a relevância de seu trabalho, entendemos ser
pertinente e meritório o título declaratório de utilidade pública que se
lhe pretende outorgar.

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

2.380/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.901/2001
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em epígrafe

visa reconhecer como estância hidromineral a localidade denominada
Barragem do Benfica - Fazenda Bela Vista, no Município de ltaúna.

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XVIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo reconhecer como estância

hidromineral a localidade denominada Barragem do Benfica - Fazenda
Bela Vista, no Município de ltaúna.

Quando da análise da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, o relator solicitou ao autor que o projeto fosse baixado em
diligência a fim de analisar a documentação comprobatória de que os
requisitos genéricos constantes da Lei n° 13.459/2000 haviam sido
atendidos, procedimento necessário ao prosseguimento da tramitação
do projeto de lei em tela.

Cumpridas as diligências, a Comissão de Constituição e Justiça
observou que as exigências legais foram atendidas do ponto de vista
formal, o que levou a concluir pela constitucionalidade da matéria.

Agora, na análise do mérito, constatamos que o Município de ltaúna
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possui jazida com fontes de água mineral, com outorga de
pesquisa e exploração liberada pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM -, além de toda a infra-estrutura básica
necessária ao funcionamento de uma estância hidromineral.

A jazida possui duas fontes de água mineral denominadas Fonte
Olhos D'água e Fonte Gota. A vazão é de 16.500 litros por hora, o
suficiente para comportar o funcionamento de um balneário.

Devemos esclarecer que já há lei que reconhece como estância
hidromineral a Fazenda Esperança, no Município de Mário Campos. O
reconhecimento da estância hidromineral da Fazenda Bela Vista,
cujas características são semelhantes às da Fazenda Esperança, é de
suma importância para a implementação de um pólo estanceiro nas
proximidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como mais
uma opção de turismo e lazer para os habitantes dessa região.

Portanto, a apresentação do projeto em estudo contribuiria para o
desenvolvimento do turismo em Minas Gerais com a exploração de
recursos ainda pouco utilizados. De tato, o Estado dispõe de um
riquíssimo patrimônio natural e de um potencial extraordinário para o
aproveitamento de suas águas minerais, potencial este relativamente
pouco conhecido, à exceção das cidades do Circuito das Aguas.

Importa frisar que o reconhecimento da localidade de Barragem do
Benfica - Fazenda Bela Vista como estância hidromineral seria um
grande estímulo ao desenvolvimento econômico e turístico da região
de ltaúna, pois atrairia investimentos de toda ordem, tais como hotéis,
pousadas, restaurantes e outros.

Levando-se em conta, ainda, que, para cada emprego direto na
indústria do turismo, estima-se a criação de cerca de nove empregos
indiretos, fica evidenciada a oportunidade da proposta em exame.

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

1.901/2001 no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Viana, relator - Gil Pereira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.021/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe tem
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como objetivo tornar obrigatória a instalação, pelo serviço público
de abastecimento de água, de eliminadores de ar nos hidrômetros
instalados nos imóveis dos consumidores.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de Administração
Pública, que perdeu prazo para emitir parecer.

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto de lei, no âmbito de
sua competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa tornar obrigatória a instalação de

eliminadores de ar nos hidrômetros instalados nos imóveis dos
consumidores atendidos pelos serviços públicos de abastecimento de
água.

Caso seja aprovado, o projeto modificará a Lei n° 12.645, de
17/10/97, ainda não regulamentada. Por essa norma, a instalação de
eliminadores de ar deve ser solicitada pelo consumidor e por este ser
custeada. O Projeto de Lei n° 2.021/2002 transfere o ônus à empresa
concessionária.

Os eliminadores de ar disponíveis no mercado geram dúvidas
técnicas quanto à sua eficiência na redução do valor das contas de
água. Por outro lado, a abertura existente no aparelho poderia facilitar
a contaminação da água fornecida.

Em termos financeiros, o custo de implantação dos aparelhos seria
elevadíssimo. Segundo a COPASA-MG, a maior concessionária de
fornecimento de água no Estado, o custo seria de
R$1.350.000.000,00, tomando-se uma média dos preços dos
aparelhos no mercado, que variam conforme o diâmetro da tubulação.

Há ainda a considerar as cidades que não são abastecidas pela
COPASA, mas pelas Prefeituras, que não teriam como fornecer os
aparelhos, dada a usual escassez de recursos em seus orçamentos.

Essas despesas, não havendo contrapartida de receitas, contrariam
o art. 14, II, da Lei Complementar n° 101, de maio de 2000.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n°
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2.021/2002 e do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Saia das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Ivair

Nogueira - José Milton - Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.316/2002

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe
institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da indústria e Comércio
de Móveis, na microrregião de Turmahna.

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com as Emendas
n°5 1 a 3.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em discussão propõe a criação de um pólo de

desenvolvimento do setor moveleiro na microrregião de Turmalina,
buscando incrementar a produção e comercialização de móveis
naquelas cidades. As medidas propostas promoveriam um aumento
não só da produção industrial, mas também do número de postos de
trabalho e da arrecadação tributária, o que traria desenvolvimento a
toda aquela região do Estado e melhoraria a qualidade de vida de sua
população.

E importante salientar que nas cidades que formarão o pólo já
existem 48 pequenas indústrias de móveis instaladas - 18 delas em
Turmalina -, as quais utilizam uma tecnologia moderna de
aproveitamento do eucalipto na fabricação de móveis. A região conta
120.000ha de área plantada dessa espécie florestal, o que confere
uma vantagem comparativa em relação a outros pólos moveleiros do
Estado, como o de Ubá, onde os empresários, para não fecharem
suas fábricas por falta de matéria-prima, são obrigados a comprar
madeira no norte do País, sujeitando-se a pagar altos fretes, o que
encarece o custo final do produto.

No entanto, o setor tem enfrentado sérios problemas, principalmente
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com a concorrência de indústrias de outros Estados que possuem
uma carga tributária menor. Para evitar que a situação se agrave
ainda mais, algumas ações efetivas devem ser implementadas, a
principal delas a redução do ICMS para o setor, de 18% para 12%,
nas operações internas destinadas à aquisição de máquinas e
equipamentos utilizados nas fases de produção e industrialização de
móveis.

E fundamental, portanto, a união de esforços dos poderes públicos
federal, estadual e municipal, juntamente com a iniciativa privada,
para que esse importante setor da indústria do Norte de Minas não
chegue à estagnação ou, o que seria pior, se torne economicamente
inviável. Isso poderia acarretar o fechamento de muitas pequenas
fábricas de móveis de toda aquela região, aumentar ainda mais o
desemprego e retirar a única fonte de renda de muitas famílias
daquelas cidades.

A proposição original estendia os incentivos e benefícios fiscais
previstos no art. 20 a todas as empresas que se instalassem naquela
região. Pertinentemente, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou a Emenda n° 1, que limita a concessão dos referidos
benefícios somente às empresas industriais e comerciais do setor
moveleiro que venham a se instalar ou que ampliem as suas
atividades na região. As Emendas n

o
s 2 e 3, a nosso ver também

aprimoram o projeto, razão pela qual devem ser aprovadas.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 2.316/2002 no 1° turno, com as Emendas n os 1 a 3, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Maria Olívia. Presidente e relatora - Doutor Viana - Gil Pereira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.405/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o Projeto de Lei n°

2.405/2002 altera o art. 12 da Lei n°6.763, de 26/12/75, que consolida
a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/10/2002, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O Projeto de Lei n°2.405/2002 estabelece alíquota de ICMS de 12%

nas operações com farinha de trigo com aditivo de farinha de
mandioca refinada ou de farinha de raspa de mandioca ou de fécula
de mandioca, na forma e condições previstas em regulamento, e
determina que o Estado, nos processos licitatórios destinados à
aquisição de farinha de trigo, deverá dar preferência à farinha de trigo
adicionada dos produtos acima mencionados.

Os temas tratados na proposição inserem-se no âmbito da iniciativa
legislativa concorrente, nos termos do art. 65, "caput", da Constituição
do Estado.

A fixação de alíquota de 12% não contraria as Constituições Federal
e Estadual nem a Resolução n° 22/89 do Senado. Também não se faz
necessária deliberação do CONFAZ nesse sentido.

De acordo com as alíneas "b, 1 " e "d" do inciso 1 do art. 12 da Lei n°
6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, é de
12% a aliquota na operação interna com farinha de mandioca e de
18% nas demais operações e prestações relacionadas com o ICMS,
para as quais não existe alíquota especifica. Portanto, a fixação de
12% de aliquota nas operações com farinha de trigo com adição dos
produtos já mencionados representa para o contribuinte redução da
carga tributária, e para o Estado presumível perda de receita. Por não
onerar o contribuinte do ICMS, a nova alíquota não está sujeita ao
principio da anterioridade, nos termos do art. 150 da Constituição
Federal. Quanto à recomposição de receita exigida pela Lei de
Responsabilidade Fiscal em seu art. 14, entendemos que essa análise
cabe à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Por fim, também não vislumbramos óbice à medida de natureza
administrativa que obriga o Estado a dar preferência, nos processos
licitatórios, à aquisição de farinha de trigo com aditivo de farinha de
mandioca refinada ou de farinha de raspa de mandioca ou de fécula
de mandioca.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.405/2002.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton

Vilela - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.444/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, de autoria do Deputado Antônio Andrade,
tem por escopo a alteração da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Publicado em 7/11/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em análise pretende inserir a prestação interna do

serviço de transporte rodoviário de carga entre as hipóteses de não-
incidência tributária, constantes no art. 7 0 da Lei n° 6.763, de 1975.

Nos termos da justificação do projeto, essa iniciativa tem como
objetivo facilitar a tributação, uma vez que o transportador deixará de
destacar e pagar o imposto e o tomador deixará de receber o crédito
relativo ao mencionado tributo.

Ainda, segundo o autor da proposição, a adoção da medida não
afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista o fato de que o
imposto será recolhido na etapa seguinte à prestação do serviço.

A Constituição da República, por força do disposto em seu art. 155,
II, confere aos Estados a possibilidade da instituição de imposto sobre
as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e
de comunicação, como ocorre no caso em tela.

Em obediência ao princípio da legalidade, compete ao ente federado
que instituiu o tributo a prerrogativa de disciplinar as hipóteses de
incidência do ICMS, bem como a de estabelecer as alíquotas para as
operações internas, adotando-se como parâmetros tanto as normas
constantes na Constituição Federal, na Carta do Estado e na

rsl
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legislação correlata, como aquelas oriundas do Senado da
República, que as edita por meio de resolução.

No caso em tela, deparamos com uma situação em que o Estado
federado rocura delimitar as hipóteses de não-incidência do ICMS,
incluindo, 3ntre aquelas previstas no art. 7 0 da Lei n° 6.763, a
prestação interna de serviço de transporte rodoviário de carga
destinada a contribuinte do ICMS inscrita no Cadastro de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais.

A proposta deve ser objeto de apreciação desta Casa, um vez que a
Constituição mineira inseriu no rol de competências do Legislativo
estadual, conforme consta no seu art. 61, as matérias que versam
sobre o sistema tributário estadual, a arrecadação e a distribuição de
rendas.

Ademais, não vislumbramos óbice à instauração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar, conforme ocorre no caso em
apreço.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.444/2002.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

Vilela - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.445/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em
epígrafe altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado, visando à redução da carga tributária do ICMS
incidente nas operações internas com medicamentos.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria. Cabe
agora a esta Comissão analisar o projeto quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
Por meio de lei estadual específica, pode ser concedida,

independentemente de prévia celebração de convênio interestadual
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no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ
-, a redução de alíquota interna do ICMS até o mínimo da alíquota
interestadual, que em Minas Gerais é de 12%, nos termos da
Resolução n°22, de 1989, do Senado Federal.

Assim, o projeto em tela está harmonizado com a sistemática das
alíquotas do ICMS, uma vez que autoriza o Poder Executivo a reduzir
dos atuais 18% para até 12% a alíquota incidente nas operações
internas com medicamentos, ou seja, a igualar a alíquota interna à
interestadual, com fundamento no art. 155, inciso VI, da Constituição
da República.

Por outro lado, a proposição visa uniformizar o benefício fiscal de
redução da carga tributária do ICMS incidente sobre os
medicamentos, uma vez que os chamados genéricos já desfrutam do
mesmo benefício fiscal, na forma da Lei n° 13.625, aprovada por esta
Casa.

A redução da carga tributária do ICMS até a alíquota interna de 12%
se dará na forma, nas condições e no disciplinamento de controle
estabelecidos no Regulamento do ICMS, cabendo, portanto, ao Poder
Executivo regulamentar a futura lei. Ele deve, por ocasião da
regulamentação, demonstrar o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 14, inciso li, da Lei Complementar Federal n°
101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, quais
sejam, a previsão das medidas de compensação de receita e a
adequação às metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem
como a realização de estudo de impacto financeiro-orçamentário.

Importa sublinhar que os medicamentos são regidos pelo sistema de
substituição tributária, no qual o fabricante recolhe antecipadamente o
ICMS para os cofres da Fazenda Pública Estadual,
independentemente dos fatos geradores futuros, motivo pelo qual as
operações com medicamentos inibem a chamada elisão fiscal, em que
o contribuinte simula situações para fugir da incidência do tributo.

Outro aspecto a ser considerado é que a redução da carga do ICMS
resultará, em médio e longo prazos, no aumento da base tributária,
com o incremento das operações tributáveis, o que significará, na
prática, aumento da receita tributária do ICMS relativa ao setor de
medicamentos.

Conclusão
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Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n° 2.445/2002 no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Ivair Nogueira - Dilzon Meio - José Milton.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.452/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°
2.452/2002 dispõe sobre os procedimentos para utilização, no Estado,
do clínquer importado pelas indústrias de fabricação de cimento e dá
outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 14/11/2002 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Compete-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto objetiva possibilitar ao Estado maior controle sobre o

clínquer importado pelas indústrias de cimento de Minas Gerais.
Nesse sentido, a proposição prevê autorização da importação pela
Secretaria de Estado da Fazenda para evitar a evasão de divisas,
bem como a comunicação do recebimento da mercadoria às Pastas
da Fazenda, do Meio Ambiente, da Indústria e Comércio e do
Turismo. Determina, também, que o clínquer importado somente
poderá ser utilizado pelas indústrias após emissão de laudo de vistoria
expedido pelos órgãos acima mencionados, com base em criterioso
exame à luz das normas emanadas pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente e pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, além de outros
órgãos competentes.

De acordo com o parlamentar subscritor desse projeto, tais medidas
são necessárias para conter a evasão de investimento e a perda de
arrecadação tributária, bem como para prevenir danos ao meio
ambiente e à saúde da população e das pessoas que manuseiam
esse material.
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Principal constituinte do cimento, o clínquer é produzido por

transformação térmica, a elevada temperatura e em fornos
apropriados, de uma mistura de material rochoso contendo
aproximadamente 80% de carbonato de cálcio, 15% de dióxido de
silício, 3% de óxido de alumínio e quantidades menores de outros
constituintes, como o ferro e o enxofre.

Minas Gerais, em razão de suas jazidas minerais, concentra um
parque significativo das indústrias de cimento do País. Não obstante,
a importação de clínquer vem crescendo de forma injustificada e sem
controle por parte do poder público. O Estado precisa dispor de
instrumentos capazes de resguardar seus interesses diante de um
processo de globalização da economia no qual os países emergentes,
como o Brasil, encontram enormes dificuldades para promover a
exportação de seus produtos, diante das barreiras impostas pelos
países desenvolvidos.

Nos termos do art. 30, II, da Carta Magna, constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil garantir o
desenvolvimento nacional. No art. 4 0, V, prescreve-se o princípio da
igualdade entre os Estados como regente das relações internacionais.

No atual cenário econômico internacional, o Brasil e o Estado de
Minas Gerais, em especial, têm sido vítimas de uma política
protecionista, com sérias conseqüências para a indústria nacional e
para a geração de emprego e renda. Esse tema foi objeto de ampla
discussão no processo recente de eleição presidencial, em que todos
os candidatos falavam da necessidade de adoção de mecanismos
tributários e fiscais, entre outros, para socorrer as empresas aqui
instaladas e inibir as importações. Em outras palavras, para favorecer
o mercado interno e criar as condições indispensáveis para a
retomada do desenvolvimento nacional, sobretudo por meio da
exportação de produtos e serviços.

Por sua vez, do ponto de vista tributário, é lícito ao poder público
estabelecer obrigações acessórias ao contribuinte. Na legislação do
imposto de renda, por exemplo, é prevista a declaração negativa para
os que não recolheram esse tributo em razão dos ganhos auferidos
durante o ano. Na consolidação da legislação tributária do Estado - Lei
n°6.763, de 1975 -, o art. 16 apresenta uma série de exigências para
o sujeito passivo, tais como inscrição na repartição fiscal, manutenção
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de livros registrados na repartição fazendária, comunicação de
alterações contratuais e estatutárias, autorização para impressão de
documentos fiscais, etc. Tais obrigações permitem à entidade
tributante exercer melhor controle sobre os tributos de sua
competência normativa. Em todo caso, entendemos que a criação de
mais um tipo de controle deve merecer das comissões de mérito
melhor exame quanto à sua conveniência e oportunidade.

O CONAMA e o COPAM editaram resoluções e deliberações
dispondo sobre o co-processamento de resíduos em fornos de
clínquer. Nelas, estabeleceram diversos procedimentos para a
utilização desses resíduos, em virtude dos riscos que representam ao
meio ambiente e à saúde da população e dos trabalhadores. Além do
licenciamento ambiental exigido, são fixados parâmetros técnicos para
fins de descarte no meio ambiente ou para a sua reutilização. No
entanto, tais normas são omissas em relação ao clínquer, no seu
aspecto de composição mineraria e em outras informações correlatas.
Nesse particular, o projeto estabelece exigências relacionadas ao
próprio clínquer.

Nos termos do art. 24, VI, da Constituição Federal, compete à União,
aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre meio ambiente. A
União incumbe estabelecer normas gerais nacionais sobre a matéria,
cabendo aos Estados suplementá-las para atender às suas
peculiaridades. O § 3° desse dispositivo autoriza os Estados membros
a exercer a competência legislativa plena na inexistência de lei federal
de normas gerais, que é o caso.

Por fim, observamos que a proposição apresenta vício formal
relativamente à iniciativa parlamentar, ao estabelecer competências
para órgãos do Executivo, em face do art. 66, III, 'e", da Constituição
do Estado. No entanto, essa mácula pode ser sanada nos termos do §
20 do art. 70, que diz que "a sanção supre o vício de iniciativa". Em
razão da relevância da matéria tratada no projeto, estamos recorrendo
a esse dispositivo constitucional para permitir que a proposição possa
ser discutida mais detalhadamente nas comissões de mérito.

A Emenda n° 1, apresentada na conclusão, visa a sanar falha do ai.
1° do projeto. Com efeito, o clinquer não é componente alternativo
para a fabricação de cimento, como já demonstramos. A seu turno, a
antiga Pasta de Indústria, Comércio e Turismo foi desdobrada em
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duas Secretarias de Estado: a de Indústria e Comércio e a de
Turismo. Incluir a Secretaria de Turismo foge aos objetivos do projeto,
já que ela atua na questão relacionada apenas à prestação de
serviços. Por isso, propomos a sua exclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitu cio nalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.452/2002 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Suprimam-se, no art. 1°, as expressões "componente alternativo

utilizado na fabricação de cimento" e "e Turismo".
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Aílton Vilela.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.802/2001
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de

resolução em epígrafe estabelece procedimentos disciplinares
relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências.
Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, vem a

proposição à Mesa para, nos termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso
VIII, alínea "a", do Regimento Interno, receber parecer para o 2 0 turno.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente, a regulamentação da

atividade parlamentar, por meio da aprovação de normas específicas
relativas à ética e ao decoro parlamentar, tem por objetivo precipuo
conferir maior transparência ao processo de representação político-
parlamentar.

A apresentação do Substitutivo n° 2, aprovado em 1° turno, foi
motivada pela necessidade de aprimoramento de pontos específicos
do projeto original e resultou na ampliação da lista das condutas
atentatórias do decoro parlamentar; na extinção da figura do
Corregedor, para evitar conflito de competência com a Comissão de
Ética; na criação da Ouvidoria Parlamentar; no estabelecimento de
uma nova modalidade de punição que prevê a suspensão temporária
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das prerrogativas regimentais, nos casos que especifica; no
detalhamento dos procedimentos disciplinares a serem observados
quando da aplicação das penalidades previstas; na participação de
membro da Comissão de Ética nas reuniões da Comissão de
Constituição e Justiça destinadas ao exame dos processos referentes
à perda de mandato.

Com o intuito de aprimorar a redação do inciso II do art. 7 0 do
vencido em 1° turno e adaptá-la às normas regimentais, estamos
sugerindo, por intermédio da Emenda n° 1, a seguir apresentada, que
a Ouvidoria Parlamentar submeta à Mesa da Assembléia propostas
contendo as medidas que entender necessárias à regularidade dos
trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento
da organização da Assembléia Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.802/2001 no 20 turno, na forma do vencido em 1° turno
e com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do art. 7 0 a seguinte redação:
"Art. 7°- ......................................................
II - propor à Mesa da Assembléia medidas necessárias à

regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao
aperfeiçoamento da organização da Assembléia Legislativa;".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de novembro de
2002.

Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.802/2001

Estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro
parlamentar e dá outras providências.

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

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

prescrições constitucionais e às contidas nesta resolução, sujeitando-
se aos procedimentos disciplinares nela previstos.
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Art. 2° - Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro

parlamentar:
- o abuso de prerrogativas constitucionais e legais;

II - a inobservância das vedações do art. 57 da Constituição
Estadual pelo Deputado, diretamente ou por intermédio de terceiros;

III - a percepção de vantagens indevidas;
IV - a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de

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

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

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

d) a concessão de auxílio ou subvenção, em qualquer rubrica
orçamentária, a entidade de que participe o Deputado, parente seu,
consangüíneo ou afim, até o 3 0 grau;

e) a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do Poder
Legislativo ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da
Assembléia;

f) a prática de fraude que, por qualquer meio ou forma, comprometa
o regular andamento dos trabalhos legislativos, com a finalidade de
alterar o resultado de deliberação;

g) a omissão intencional de informação relevante ou, nas mesmas
condições, a prestação de informação falsa nas declarações de que
trata o art. 80;

h) o uso dos poderes e das prerrogativas do cargo para constranger
ou aliciar qualquer pessoa, com o fim de obter favorecimento;

1) a revelação do conteúdo de debates ou deliberações que a
Assembléia ou comissão hajam resolvido devam ficar secretos;

j) a revelação de informações e documentos oficiais de caráter
reservado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental;

k) o uso de verbas de gabinete em desacordo com os princípios
fixados no "caput" do art. 13 da Constituição do Estado;

1) a fraude, por qualquer meio ou forma, do registro de presença às
reuniões de Plenário ou de comissão.
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Capítulo II

Da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
Art. 30 - Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,

composta de sete membros titulares e igual número de suplentes,
designados para mandato de dois anos, coincidente com o da Mesa
da Assembléia, observado o princípio da proporcionalidade partidária
e o rodízio entre partidos políticos ou blocos parlamentares nela não
representados.

§ 1° - Não poderá ser membro da Comissão o Deputado:
1) submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou

incompatível com o decoro parlamentar;
II) que tenha recebido na legislatura penalidade disciplinar de

suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão temporária
do exercício do mandato, da qual se tenha o competente registro nos
anais ou arquivos da Casa.

§ 20 - Os lideres partidários encaminharão à Mesa, durante os
meses de fevereiro e março, na primeira e na terceira sessões
legislativas de cada legislatura, o nome dos Deputados indicados para
integrar a Comissão, em número correspondente ao dobro das vagas
que couberem ao respectivo partido.

Ç 3° - As indicações a que se refere o parágrafo anterior serão
acompanhadas da documentação atualizada de cada Deputado
indicado, na forma do art. 80 .

§ 40 - O recebimento de representação contra membro da Comissão
por infringência dos preceitos estabelecidos por esta resolução, com
prova inequívoca da verossimilhança da acusação, constitui causa
para seu imediato afastamento, determinado de ofício pelo Presidente
da Comissão, perdurando até a decisão final sobre o caso.

Art. 40 - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:
- zelar pela observância dos preceitos estabelecidos nesta

resolução;
II - auxiliar o Presidente na manutenção do decoro, da ordem e da

disciplina no âmbito da Assembléia Legislativa;
III - apresentar projetos de lei, projetos de resolução e outras

proposições atinentes à matéria de sua competência, bem como
consolidações, visando a sistematização das normas contidas nesta
resolução;
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IV - instruir processos contra Deputados e elaborar projetos de

resolução que importem em sanções éticas que devam ser
submetidas ao Plenário;

V - elaborar parecer opinando sobre a conveniência de sustar
processo instruído contra Deputado pelo Poder Judiciário, nos termos
do art. 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 35. de 20 de dezembro de 2001;

VI - responder a consultas da Mesa, de Comissões e de Deputados
sobre matéria de sua competência;

VII - supervisionar a proibição de porte de arma, tendo poderes para
revistar e desarmar;

VIII - designar um de seus membros para participar, na Comissão de
Constituição e Justiça, do exame das matérias a que se refere o § 1°
do art. 53 do Regimento Interno da Assembléia;

IX - designar um de seus membros para participar, na Comissão de
Constituição e Justiça, do exame da matéria de que trata o inciso III
do art. 59 do Regimento Interno da Assembléia.

Art. 50 - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará,
quanto à organização interna e à ordem de seus trabalhos, as
disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões,
inclusive no que diz respeito à eleição de seu Presidente.

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

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

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

§ 4° - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar terá poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros
previstos em lei e no Regimento Interno da Assembléia.

§ 50 - Aplicam-se ao Presidente da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar as disposições contidas na Deliberação n° 1.389, de
1997, relativas ao Corregedor da Assembléia.

§ 6° - Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não
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serão remunerados pelo exercício da função.

§ 7° - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar contará com o
assessoramento do corpo técnico da Assembléia Legislativa.

Capítulo III
Da Ouvidoria Parlamentar

Art. 6° - Fica criada a Ouvidoria Parlamentar, composta por um
Ouvidor-Geral e um Ouvidor Substituto, designados entre os membros
da Casa pelo Presidente da Assembléia, para mandato de dois anos,
coincidente com o da Mesa, vedada a recondução.

Art. 70 - Compete à Ouvidoria Parlamentar:
- receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as

reclamações ou representações de pessoa física ou jurídica referentes
a membros da Assembléia Legislativa;

II - propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos
legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da
organização da Assembléia Legislativa;

III - solicitar à Mesa da Assembléia que encaminhe ao Tribunal de
Contas do Estado, à Polícia Federal, ao Ministério Público ou a outro
órgão competente as denúncias recebidas que necessitem maiores
esclarecimentos.

Capítulo IV
Dos Documentos Obrigatórios

Art. 80 - O Deputado apresentará à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, no prazo de quinze dias contados do recebimento da
solicitação, os seguintes documentos obrigatórios, para fins de ampla
investigação, divulgação e publicidade:

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

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

Parágrafo único - Caberá à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar deliberar sobre a conveniência da publicação e da
divulgação dos documentos referidos neste artigo.

Capítulo V
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Das Penalidades

Art. 90 - O Deputado que praticar ato incompatível com a ética e o
decoro parlamentar estará sujeito às seguintes penalidades:

- censura verbal;
II - censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado e transcrita

nos anais da Casa;
III - suspensão de prerrogativas regimentais;
IV - impedimento temporário do exercício do mandato, não

excedente a trinta dias;
V - perda do mandato.
Parágrafo único - Em qualquer das hipóteses, será assegurado ao

acusado o direito de ampla defesa.
Art. 10 - A censura verbal será aplicada pelo Presidente da

Assembléia ou de comissão, no exercício do poder de polícia, ao
Deputado que perturbar a ordem da reunião ou praticar atos que
infrinjam as regras de boa conduta, nas dependências da Assembléia
Legislativa.

Art. 11 - A censura escrita será aplicada pela Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em qualquer das
vedações previstas no art. 20 desta resolução.

Art. 12 - A suspensão de prerrogativas regimentais será aplicada
pelo Plenário da Assembléia, por proposta da Comissão de Etica e
Decoro Parlamentar, ao Deputado que:

- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos
constitucionais ou regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com
a censura escrita;

II - incidir em qualquer das vedações das alíneas "f", "i", "j" e "k" do
inciso IV do art. 2°.

Parágrafo único - São passíveis de suspensão as seguintes
prerrogativas:

a) usar a palavra, em reunião de Plenário, no horário destinado ao
Grande Expediente ou à Terceira Parte da Reunião Ordinária;

b) encaminhar discurso para publicação no "Diário do Legislativo";
c) candidatar-se a cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou

Vice-Presidente de comissão ou nele permanecer;
d) ser designado relator de proposição em comissão ou no Plenário.
Art. 13 - O impedimento temporário do exercício do mandato será
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imposto ao Deputado que:

- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos
constitucionais ou regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com
a suspensão de prerrogativas regimentais;

II - incidir em qualquer das vedações previstas nas alíneas "g", 'ti" e
1l do inciso IV do art. 2 0 ,
III - faltar, sem motivo justificado, à quinta parte das reuniões

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

Art. 14- Será punido com a perda do mandato o Deputado que:
- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos

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

II - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos III, IV, V
e VI do art. 58 da Constituição do Estado;

III - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos II e IV,
alínea 'd', do art. 20 desta Resolução.

Capitulo VI
Do Processo Disciplinar

Art. 15 - As censuras verbal e escrita serão aplicadas,
respectivamente, nos termos dos arts. 10 e 11 desta resolução, de
ofício ou mediante provocação de Deputado, após ser ouvido o
Deputado transgressor.

§ 1° - Na hipótese de censura verbal ou escrita, poderá o Deputado
punido recorrer à Comissão de Ética no prazo de setenta e duas
horas, a contar da ocorrência da punição.

§ 2° - Caso o recurso seja julgado procedente, será feita retratação,
a ser registrada em ata, na primeira reunião ordinária de Plenário ou
de Comissão subseqüente à decisão.

§ 3° - O prazo para o julgamento do recurso de que trata o § 1° será
de quinze dias, contados de seu recebimento.

Art. 16 - A penalidade de suspensão de prerrogativas regimentais
será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria
simples, mediante provocação da Mesa ou da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, observado o seguinte:

- qualquer cidadão é parte legitima para representar junto à
Ouvidoria Parlamentar, especificando os fatos e respectivas provas;
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II - recebida representação nos termos do inciso 1, verificadas a

existência dos fatos e as respectivas provas, o Ouvidor-Geral a
encaminhará à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, cujo
Presidente instaurará o processo, designando relator nos termos do
art. 20;

III - instaurado o processo, a Comissão promoverá a apuração
sumária dos fatos, assegurando ao representado ampla defesa e
providenciando as diligências que entender necessárias, no prazo de
trinta dias;

IV - a Comissão emitirá, ao final da apuração, parecer concluindo
pela procedência ou improcedência da representação, determinará
seu arquivamento ou proporá a aplicação da penalidade de que trata
este artigo; hipótese em que o parecer será encaminhado à Mesa e,
uma vez lido no expediente, será publicado e distribuído em avulsos,
para inclusão na Ordem do Dia;
§ 1° - A penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as

prerrogativas referidas no parágrafo único do art. 12, ou apenas sobre
algumas, a juízo da Comissão, que deverá fixar seu alcance,
considerando a atuação parlamentar pregressa do acusado, os
motivos e as conseqüências da infração cometida.

§ 2° - em qualquer dos casos, a suspensão não poderá estender-se
por mais de seis meses.

Art. 17 - A penalidade de impedimento temporário do exercício do
mandato será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por
maioria simples, mediante provocação da Mesa ou da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar.

Parágrafo único - Na hipótese de infração do inciso III do art. 13
desta resolução, a sanção será aplicada pela Mesa, de oficio ou por
provocação de Deputado, observado o disposto no parágrafo único do
art. 9°.

Art. 18 - A perda do mandato será decidida pelo Plenário, em
escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos, mediante iniciativa
da Mesa.

Parágrafo único - Na hipótese de infração de qualquer das hipóteses
previstas nos incisos III, IV e V do art. 58 da Constituição do Estado, a
sanção será aplicada pela Mesa, de ofício ou por provocação de
Deputado, observado o disposto no parágrafo único do art. T.
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Art. 19 - A representação contra Deputado por fato sujeito à pena

de impedimento temporário do exercício do mandato ou à pena de
perda do mandato será inicialmente encaminhada pela Mesa à
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, salvo quando o processo
tiver origem na própria Comissão.

Art. 20 - Recebida a representação, a Comissão observará os
seguintes procedimentos:

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

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

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

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

§ 1° - Será observada, na designação para a relatoria, a alternância
entre os membros efetivos da Comissão, em ordem decrescente de
idade, iniciado o processo pelo mais idoso.

§ 2 0 - A relatoria não poderá recair sobre Deputado filiado ao mesmo
partido político daquele a quem se refere a representação.

3° - Ocorrendo o impedimento a que se refere o § 2 0 , o Deputado
impedido será substituído por aquele que o suceder imediatamente na
ordem a que se refere o § 1° e assumirá o seu posicionamento na
ordem de distribuição de matérias.

Art. 21 - Na hipótese de conclusão pela procedência da
representação, a Comissão proporá projeto de resolução que declare
o impedimento temporário do exercício do mandato, ou encaminhará o
processo à Comissão de Constituição e Justiça, se o ato for passível
de pena de perda do mandato.

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

§ 20 - E facultado à Comissão de Constituição e Justiça a oitiva do
acusado, ou de seu advogado, para esclarecimento ou informação
adicional à defesa, observado o prazo fixado no § 1°.

§ 30 - Concluída a tramitação nas Comissões de Ética e Decoro
Parlamentar e de Constituição e Justiça, será o processo
encaminhado à Mesa da Assembléia Legislativa, para que exerça a
atribuição conferida pelo art. 58, § 2 0 , da Constituição do Estado, no
prazo de dez dias.

§ 40 - O projeto de resolução apresentado pela Mesa será recebido
na primeira reunião ordinária que se seguir, publicado no "Diário do
Legislativo" e distribuído em avulsos para inclusão em ordem do dia.

§ 5° - A renúncia de Deputado submetido a processo que tenha
como penalidade a perda do mandato terá seus efeitos suspensos até
que sejam concluídas as deliberações previstas nos § 2° e 3° do art.
58 da Constituição do Estado.

Art. 22 - E facultado ao Deputado, em qualquer caso, constituir
advogado para sua defesa, o qual poderá atuar em todas as fases do
processo.

Art. 23 - Qualquer Deputado, cidadão ou partido político com
assento na Assembléia Legislativa poderá encaminhar à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar representação contra Deputado, pela
prática dos atos de que trata o art. 20 .

§ 1°- Não será recebida representação não fundamentada.
§ 20 - Somente será recebida denúncia anônima se acompanhada

de documento comprobatório ou evidências que justifiquem a
instauração de procedimento investigatório, observado o § 3 0 do art.
5°.

§ 30 - Recebida a representação, a Comissão promoverá apuração
dos fatos, nos termos do art. 20.

§ 4° - Poderá a Comissão, independentemente de representação,
promover a apuração referida no § 3° deste artigo.

Art. 24 - O Deputado acusado por outro da prática de ato que ofenda
a sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da Assembléia ou
ao da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar a determinação de
providências para apurar a veracidade da argüição e, provada a
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improcedência da acusação, a imposição ao Deputado ofensor do
ônus da retratação, em reunião ordinária.

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

§ 20 - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar proceder
à apuração, assegurada a oitiva do ofensor e do ofendido, observado
o disposto no parágrafo único do ai. 9 0 desta resolução.

§ 30 - Independentemente da retratação, será publicada, no órgão
oficial e no periódico de maior circulação no Estado, declaração do
Presidente da Assembléia ou da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, contendo os nomes do ofensor e do ofendido e os
resultados da investigação efetuada, quinze dias após a sua
conclusão.

Art. 25 - Se, no decorrer do processo, for comprovado que o
denunciante agiu com má-fé, dolo ou culpa, apresentando fatos ou
afirmações que sabia serem inverídicos ou destituídos de fundamento,
ou se manifestou de forma ofensiva à democracia, aos Poderes
constituídos ou a seus membros, a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar remeterá os autos à Procuradoria da Assembléia
Legislativa, para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis.

Capítulo VII
Disposições Finais

Art. 26 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os

arts. 91 e 92 da Resolução n° 5.176, de 1997, alterada pelas
Resoluções n

o
s 5.183, de 1998, e 5.197, de 2000.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.089/2002
Comissão de Saúde

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

2.089/2002 torna obrigatória a adoção de medidas de segurança
contra o furto e a troca de recém-nascidos em maternidades do
Estado e dá outras providências.
No 1° turno a proposição foi encaminhada à Comissão de

Constituição e Justiça para o exame preliminar, que concluiu por sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s
1 e 2, que apresentou. Posteriormente, foi o projeto enviado para esta
Comissão, que perdeu o prazo para emitir seu parecer. Por meio de
requerimento do autor, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou por sua
aprovação com as emendas apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça. Aprovado no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e
2, vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para
o 20 turno, nos termos do art. 189, §1 0, c/c o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em questão tem por objetivo tornar obrigatória, nas

maternidades públicas do Estado, a adoção de medidas de segurança
contra a subtração de recém-nascidos, assim como de coleta de
amostras de sangue da mãe e da criança para tornar possível o
exame de DNA nos casos de troca de bebês.

O projeto define como medida de segurança contra a subtração de
recém-nascidos o uso, neles, de tarjas magnéticas perceptíveis a
sensores com alarmes, a serem instalados em todas as saídas das
maternidades públicas.

São poucos os casos de subtração de recém-nascidos em
maternidades, mas, quando ocorrem, são muito traumáticos para as
famílias. Oferecer o máximo de segurança às mães, com o objetivo de
tranquilizá-las, é uma maneira de humanizar o atendimento. E,
portanto, louvável o disposto no art.1 0 e em seu parágrafo único;
porém, é importante ressaltar que não cabe a esta Comissão a análise
da eficácia do dispositivo preconizado no projeto, tendo em vista que
se trata da avaliação de tecnologia da área de segurança, e não
propriamente da saúde, conforme o art. 1° da proposição.

Em relação a troca de bebês em maternidades públicas, não
existem estatísticas oficiais a respeito do assunto. Sabe-se que a
maioria dos casos de troca ocorrem depois que o bebê deixa a sala de
parto e está a caminho da sala de assepsia do berçário. Tendo em
vista que, na maioria das maternidades, ocorre um grande número de
nascimentos ao mesmo tempo e também que, no mesmo carrinho,
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costumam ser transportadas várias crianças juntas, pode-se
concluir que o risco de troca existe e precisa ser reduzido. O art. 2°
torna obrigatória para as maternidades a coleta de amostras de
sangue da mãe e do bebê, as quais serão armazenadas por
determinado período numa sala com refrigeração especial, constando
o resultado do exame de sangue em ficha devidamente identificada.
Essa medida tornaria possível o exame de DNA, no caso de surgirem
dúvidas quanto à maternidade da criança no futuro.

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

2.089/2002, em 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.089/2002

Torna obrigatória a adoção de medidas de segurança contra o furto
e a troca de recém-nascidos em maternidades no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° - Ficam as maternidades públicas do Estado obrigadas a

adotar medidas de segurança tecnologicamente eficazes contra a
subtração de recém-nascidos em suas dependências.

Parágrafo único - As medidas de segurança a que se refere o
"caput" deste artigo implicam o uso, nos recém-nascidos, de tarjas
magnéticas perceptíveis a sensores com alarme, instalados em todas
as saídas das maternidades públicas.

Art. 20 - As maternidades públicas ficam também obrigadas a
coletar, identificar e armazenar conjuntamente amostras de sangue da
mãe e da criança com vistas ao esclarecimento de eventuais trocas.

Parágrafo único - As amostras de sangue deverão ser preservadas
por, no mínimo, vinte anos, em condições de climatização que
possibilitem o exame de DNA.

Art. 30 - O poder público estabelecerá mecanismos de incentivo à
participação do setor privado na implementação das medidas de
segurança de que trata o art. 1° desta lei.

Art. 40 - Fica estabelecido o prazo de seis meses a contar da
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publicação desta lei, para que as instituições adotem as medidas
nela previstas.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.158/2002

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Agostinho Silveira, pretende
disciplinar as obrigações relativas ao fornecedor que, indevidamente,
remeter o nome do consumidor a protesto em cartório e dá outras
providências.

O projeto foi aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
cabendo agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2° turno,
no âmbito da sua competência regimental.

Fundamentação
O projeto em epígrafe pretende colocar fim às distorções existentes

no mercado de consumo, no qual ocorrem situações em que o
consumidor depara com o seu nome em bancos de dados de restrição
ao crédito em decorrência de protesto indevido.

Nos termos do projeto em tela, a remessa ao protesto de titulo de
crédito sacado contra o consumidor de forma indevida implicará a
aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei n° 8.078, de
11/9/90, que contém o Código de Defesa do Consumidor - CDC.
Os recursos arrecadados mediante a aplicação de multa aos

infratores deverão ser destinados ao Fundo Estadual de Defesa dos
Direitos Difusos ou ao fundo instituído pela pessoa jurídica de direito
público que impuser a sanção.

A matéria foi exaustivamente debatida pelas comissões técnicas
desta Casa, que corrigiram as impropriedades constantes no texto
original, vindo a ser aprovada na forma do Substitutivo n° 1.

Constata-se que a proposta encontra ressonância na sociedade,
pois obedece ao princípio da proteção aos interesses do consumidor,
contido na norma "consumerista", uma vez que deverá coibir a ação
de fornecedores que prejudicam os consumidores em decorrência de
uma conduta que merece censura.

Lembre-se, por último, que o CDC tipifica como crime a omissão do
fornecedor quanto à correção imediata das informações negativas
constantes de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe,
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ou deveria saber, serem inexatos.

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

2.15812002 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana, relator - Fábio

Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.158/2002

Institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Constitui infração administrativa, para fins de aplicação do

Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto,
pelo fornecedor, de título de crédito:

- sacado contra o consumidor de forma indevida;
II - validamente sacado contra o consumidor e que se tenha tornado

indevido por inexecução contratual, ainda que parcial, por parte do
fornecedor;

III - validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito
já pago.

Art. 20 - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada
nos termos do disposto no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e em seu regulamento.

Art. 30 - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos
desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos
ou ao fundo instituído pela pessoa jurídica de direito público que
impuser a sanção.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 26/11/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do
artista plástico Amilcar de Castro, ocorrido em 21/11/2002, nesta

rs
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Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.
Branca Dias Teixeira, ocorrido em 23/11/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.
Zaide Roque de Carvalho, ocorrido em 24111/2002, em Pedro
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Neimar Miranda Campos, ocorrido em 23/11/2002, em Pedro
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento da Sra.
Ondina Andrade da Silva, ocorrido em 14/11/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 415a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/11/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: i a Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2° Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
2.484/2002 - Requerimentos n os 3.572 a 3.574/2002 - Proposição não
Recebida: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Comunicações: Comunicação da Comissão do Trabalho - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Sargento
Rodrigues - 2° Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - 2° Fase: Questões de ordem - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de
quórum para votação de proposta de emenda à Constituição -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.863/2001; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.186/2002; aprovação
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
2.27712002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em
i° turno, do Projeto de Lei n° 2.343/2002; aprovação - Discussão, em
2° turno, do Projeto de Lei n° 1.622/2001; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.773/2001; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em 1° turno; votação da Emenda n° 1; aprovação - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 2.087/2002; discurso do Deputado
Geraldo Rezende; questão de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; existência de quórum para discussão;
encerramento da discussão - Encerramento - Ordem do dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
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Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min, a lista

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

i a 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 Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFIC lOS
Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde,

encaminhando cópia de relatório referente ao assunto objeto do
Projeto de Lei n° 2.172/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
2.172/2002.)

Do Sr. Lyssandro Norton Siqueira, Presidente da Associação Mineira
dos Procuradores do Estado, solicitando a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 80/2002. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n° 80/2002.)

2 Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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°2.484/2002
Declara de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos Romeiro, com sede

no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos

Romeiro, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2002.
José Milton
- Publicado, vai o projeto as 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° 3.572/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

formulada ao Presidente da República manifestação de repúdio pela
edição do Decreto n° 4.771, que extingue a Delegacia do Ministério
das Comunicações no Estado. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.573/2002, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do COPAM com vistas a que informe a
essa Comissão se a construção da APAC de Santa Luzia, na
localidade de Alto da Maravilha, encontra-se em conformidade com as
exigências do licenciamento ambiental. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.574/2002, da Comissão de Meio ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas à suspensão
imediata das obras de construção da APAC de Santa Luzia, na
localidade de Alto da Maravilha, até solução de questões ambientais
pendentes.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Centro Universitário Newton Paiva pelo
transcurso de seus 30 anos de fundação. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor Viana.)

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão do

Trabalho.
Oradores Inscritos

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

Júlio, Srs. Deputados, senhoras e senhores, imprensa, povo de Minas
Gerais, tenho dois assuntos a serem tratados hoje.

O primeiro deles refere-se a uma audiência que tivemos, ontem, em
Brasília, da Comissão Especial para analisar a situação das BRs aqui
no nosso Estado. Estivemos em audiência com o Sr. Ministro dos
Transportes, João Henrique de Almeida, em companhia dos
Deputados Estaduais Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, dos
Deputados Federais Eliseu Resende, Lael Varela e Virgílio
Guimarães. Fomos procurar o Ministério dos Transportes em busca de
socorro para as nossas BRs, uma ajuda emergencial, para que
possamos dar uma satisfação ao povo mineiro, aos motoristas que
trafegam pelas numerosas BRs em nosso Estado. De uma maneira
muito especial, estivemos solicitando ajuda para a BR-459, no Sul de
Minas, e as BR5 135 e 241, ambas do Norte de Minas.
A verdade é que tivemos os nossos pleitos parcialmente

contemplados. O Ministério dos Transportes, num esforço último de
final de ano, de mandato, de governo, conseguiu algum recurso para
fazer reparos emergenciais nas BRs não delegadas ao Estado de
Minas Gerais, aquelas BRs e rodovias cuja responsabilidade de
manutenção é da União e do DNIT. Com  isso, tivemos o compromisso
do Ministro em repassar, ainda este ano, recursos para reparo na BR-
459, que corta todo o Sul de Minas; ela procede de Poços de Caldas,
passando por Pouso Alegre, e vai até à divisa de Minas com São
Paulo, passando por Itajubá, por Santa Rita de Sapucaí. Recursos
poucos, na verdade, foram apenas R$1.690.000,00, que não são
suficientes para o conserto de toda a BR, mas que traz alguma luz,
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alguma ajuda aos motoristas que passam por ela.

Indagamos a respeito da BR-135, e o Ministro nos disse que, com
relação a essa BR, por ser delegada ao Estado, ele teria alguma
dificuldade em liberar recursos, mas iria tentar, através de alguma
empreiteira, alguma empresa, um tipo de operação tapa-buraco, para
diminuir a irritação dos milhares de motoristas que trafegam pela BR-
135, de Belo Horizonte a Montes Claros, de Montes Claros ao
Nordeste brasileiro, no entanto não poderia garantir nada, porque
essa BR é de responsabilidade do DER. Com base nessas
informações, estaremos, daqui a pouco, no DER. Quero fazer um
convite aos Deputados que se interessarem, principalmente os
Deputados que compõem essa Comissão Especial, para irmos ao
Diretor do DER, repassar essas informações e cobrar alguma
providência, porque não é possível que não encontremos um
responsável que venha acudir a BR-135, que está, praticamente,
intransitável.

Estive hoje conversando com Prefeitos que vieram de Montes
Claros, do Norte de Minas, e eles me falaram que, de Montes Claros
para Belo Horizonte, viram mais de 60 carros quebrados às margens
da BR-135, veículos com os pneus estourados, suspensões
quebradas, e outros que foram envolvidos em acidentes mais graves.

E necessário que alguém tenha, além da compaixão e da caridade,
a responsabilidade para assumir esses reparos emergenciais na BR-
135, porque não é possível continuarmos nesse pingue-pongue. A
União exime-se de qualquer culpa e lava suas mãos, alegando que o
problema não é dela, urna vez que, apesar de a BR ser federal, existe
um contrato de delegação dela para o Estado. Por sua vez, o Estado
alega que tem R$2.300.000.000,00 a receber da União e que, por falta
de recursos, não pode nem mesmo assumir o compromisso de uma
operação tapa-buracos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria de ratificar
a preocupação de V. Exa. quanto ao problema das nossas estradas,
para cuja solução os parlamentares não têm poupado esforços.
Ontem, na presença do Ministro, manifestamos nossa preocupação,
principalmente com relação à BR-459, de ltajubá, da divisa de Lorena
até Poços de Caldas. Apresentamos-lhe uma documentação que
demonstra ser essa uma das piores estradas federais do País. E esse
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eixo de tráfego é um dos mais importantes para o escoamento de
produção e trânsito de estudantes para as faculdades.
Tive a honra de acompanhar o Deputado Doutor Viana,

representando a bancada sul-mineira, e pudemos ouvir o Sr. Ministro
manifestar sua preocupação em liberar recursos imediatos para a BR-
459, o que é uma aspiração de toda a comunidade da região.

Gostaria, de colocar-me à disposição de V. Exa. para estar junto do
Dr. José Elcio, com quem, no gabinete do Ministro, ontem, entramos
em contato e demonstramos nossa preocupação. Com certeza,
iremos não só ao Sul de Minas, mas também à região de V. Exa., para
buscar recursos o mais rápido possível, a fim de solucionarmos esse
angustiante problema. Parabéns!

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputado Dalmo. Apesar

desse jogo de empurra, já que não querem resolver o problema, ainda
iremos ao DER e renovaremos denúncia que fizemos ao Ministério
Público, imputando a culpa antecipada aos responsáveis pelos
acidentes que vierem a acontecer na BR-135, onde, no ano passado,
muitas pessoas perderam a vida, como foi o caso de alguns
professores da UNIMONTES. Não vamos mais aceitar essa situação
da BR-135. uma das mais importantes do Pais. Por ela transitam mais
de 7 mil carros por dia, na sua maioria carretas e caminhões, que
levam alimentos para o Nordeste brasileiro e acabaram com o asfalto
da estrada. Hoje, é a maior causa de irritação dos motoristas e
passageiros que por ali passam. Aliás, os ônibus já estão dando uma
volta por Pirapora, acrescentando mais de 150km no percurso de Belo
Horizonte a Montes Claros.

A situação é absurda e queremos conclamar a comunidade montes-
clarense e norte-mineira, para, se possível, até interromper essa BR,
pois não podemos continuar assistindo a esse descalabro e falta de
responsabilidade e amor das autoridades para com o povo mineiro.

Quero tocar em um outro assunto, extremamente desagradável:
recebi, no meu gabinete, nesta semana, mais de 100 "e-mails", fax e
cartas de estudantes montes-clarenses insatisfeitos com a forma
como foi tratada a eleição e a indicação do novo Reitor da
UNIMONTES. Mobilizou-se a comunidade universitária e a sociedade
montesclarense - o comércio, a indústria e todos os interessados pela

rs
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universidade - e, durante mais de um mês, realizaram-se debates
com os pretensos candidatos a Reitor da UNIMONTES, a maior
universidade do Estado, que tem que ser respeitada, por oferecer
mais de 10 mil vagas em cursos universitários e por termos lutado
tanto para se tornar a grande universidade que é.

A indicação do Governador para o cargo de Reitor da UNIMONTES
preteriu o candidato Dr. Itagiba de Castro, que alcançou o dobro de
votos em relação ao segundo colocado. Não discuto capacidade. O
indicado foi o Sr. Paulo César de Almeida, meu amigo. Participou
democraticamente dos debates, mas não teve unanimidade por parte
dos eleitores na escolha do Reitor. Vou responder aos "e-mails" que
protestam pela falta de critério na indicação do Reitor, configurando-se
um fato exclusivamente político.

Se ele foi indicado, resta-nos, inclusive aos que não compõem a
bancada, lutar pela UNIMONTES, que terá, em 2003, investimentos
superiores a R$47.000.000,00, ou seja, o dobro dos recursos. Uma
Universidade em fase de descentralização, com novas unidades no
Noroeste de Minas e vale do Jequitinhonha e que atingiu seu 'status'
graças a sua competência.

No dia 25, os alunos saíram da UNIMONTES para protestar. Todos
questionavam: 'Para que debater? Para que mobilizar a comunidade,
com todos os candidatos debatendo com os alunos, apresentando
seus programas, inclusive com a participação da sociedade comercial
e industrial?".
Ao final das discussões, constatamos que houve ingerências

políticas em uma Universidade, que a duras penas conquistou seu
espaço. Reafirmo, não há nada contra o Reitor indicado, mas contra o
processo. Essa mobilização mexeu com políticos, Prefeitos e
sociedade. São bem-vindas, para uma das maiores universidades
deste Pais, políticas de defesa e respaldo à UNIMONTES. Fizemos
isso ao duplicarmos seu orçamento. Aliás, o Governador Itamar
Franco merece louvor nesse aspecto.

Procuraremos, por meio de projetos de lei e de resolução, garantir a
unanimidade na escolha dos dirigentes da UNIMONTES e também da
UEMG. A comunidade que vive a universidade deve ser valorizada.
Logo, a escolha de seus dirigentes deve ser livre, transparente e
democrática, como ocorreu até o período eleitoral. Infelizmente,
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vieram as interferências políticas de pessoas que nada fizeram
pela UNIMONTES. Fica a minha palavra, representando milhares de
pessoas que votaram e escolheram livremente, sem merecer o devido
respeito, fundamental num processo democrático. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, o assunto
que passo a abordar não é habitualmente tratado na tribuna desta
Casa, mas, como representante do povo mineiro, sinto-me no dever
constitucional de alertar meus pares sobre a eleição da Mesa, que se
avizinha.

O Poder Legislativo vem passando por diversas turbulências desde
o episódio envolvendo os salários dos Deputados, em agosto de 2001.
Problemas como esse necessitam ser resolvidos de forma
transparente e corajosa. O velho ditado popular diz que "tolos são
aqueles que não aprendem com a experiência alheia", e, nesse caso,
é urgente a necessidade de uma resposta clara deste Poder a todos
os mineiros. Os nobres pares sabem perfeitamente o tamanho do
problema e a dor de cabeça que esse assunto nos trouxe.

Por esse e por outros problemas vividos neste parlamento,
precisamos fazer o caminho de volta na reconstrução da imagem do
Poder Legislativo, bem como na reconquista da confiança do povo
mineiro.

Para isso, não podemos ficar de braços cruzados, pois a
responsabilidade que temos neste momento é muito grande. Fomos
eleitos para defender os interesses deste povo, buscando construir
uma sociedade mais justa e igualitária.

Nesses quatro anos, no exercício do primeiro mandato, passei por
duas eleições da Mesa, sempre ouvindo dos Deputados mais antigos
o seguinte: "Quando o Governador quer fazer o Presidente desta
Casa, basta fazer algumas ligações, e o problema fica resolvido".
Esclareço que sou contra isso, não apenas por defender a
independência dos Poderes, mas também por entender que o futuro
Governador não sabe dos problemas internos do Poder Legislativo,
que precisam ser resolvidos entre seus pares.

Esclareço também que o meu partido, o PDT, se encontra na base
do futuro Governo. Por outro lado - referindo-me a todos os
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Deputados, inclusive aos recém-eleitos -, se desejamos ter de volta
a confiança do povo no Poder Legislativo, será necessário realizarmos
mudanças.

Infelizmente, nesta Casa, há um grupo de parlamentares que ainda
insistem em resistir às mudanças, pois acreditam que podem conduzir
o Poder Legislativo de acordo com os métodos antigos.

As eleições de 6/1012002 deixaram claro para todo o País que o
povo deseja mudanças para valer e que não aceita mais a falta de
transparência de seus representantes políticos e a falta de ética e de
coragem para tomar decisões, principalmente de rompimento com os
"feudos" que se petrificam com o passar do tempo.

Sr. Governador Aécio Neves, neste momento, este Poder Legislativo
precisa muito de V. Exa., para que possamos, juntos, base de
Governo e Governo, buscar, por meio da eleição da Mesa desta Casa,
retomar o norte. V. Exa. conseguiu, como Presidente da Câmara, com
muita firmeza, votar e aprovar o Código de Ética e Decoro
Parlamentar e acabar com a imunidade parlamentar para os crimes
comuns.

Dessa forma, entendemos que V. Exa. caminha com a vontade da
Nação, e a maior resposta que teve foi receber das urnas uma
votação expressiva do povo mineiro. Sendo assim, avaliando com
muita atenção e ouvindo o clamor dos Deputados que o apoiaram,
certamente estará dando mais uma grande demonstração de homem
público sério e preocupado com os rumos do seu Estado.

Faço-lhe esse apelo, para demonstrar que estamos conversando
permanentemente com os Deputados do PDT, do PL e do PSB, além
de estarmos buscando o entendimento com o PT e com o PC do B, a
fim de, juntos, formarmos uma aliança que permita a reconstrução do
Poder Legislativo.

Dessa forma, solicito a V. Exa. que, ao indicar um nome para a
disputa da Presidência desta Casa, pense nos Deputados que o
apoiaram e no povo mineiro e, acima de tudo, certifique-se de que a
sua escolha será a melhor para conduzir de forma honrosa, ética e
transparente a Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Muito
obrigado.

2 a Parte (Ordem do Dia)
P Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo 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, atendendo ao disposto da Resolução n° 5.204/2002,

que altera a redação dos arts. 101 e 102 do Regimento Interno, e ao
entendimento entre os Líderes dos partidos desta Casa, declara
instalada e vai designar os membros da Comissão Permanente de
Segurança Pública da Assembléia: efetivos - Deputado Márcio Cunha,
BPDP; Deputado Agostinho Silveira, PL; Deputado Ermano Batista,
PSDB; Deputado Sargento Rodrigues, PDT; Deputado Rogério
Correia, PT; suplentes - Deputado Márcio Kangussu, BPDP; Deputado
Aden Santiago, PTB; Deputado Alberto Bejani, PFL; Deputado Dalrno
Ribeiro Silva, PPB; Deputada Elaine Matozinhos, PSB. Designo. As
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°
3.574/2002, 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 do Trabalho - aprovação,
na 99a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 2.226/2002, do
Deputado Paulo Piau, 2.228/2002, do Deputado Bilac Pinto, 2.273 e
2.389/2002, do Deputado Sebastião Costa, 2.294 a 2.297/2002 e
2.357/2002, do Deputado João Leite, 2.305 e 2.315/2002, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.309 e 2.363/2002, do Deputado
Dinis Pinheiro, 2.312/2002, do Deputado José Milton, 2319 e
2.320/2002, do Deputado Wanderley Ávila, 2.324/2002, do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, 2.325 e 2.361/2002, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, 2.336 e 2.383/2002, do Deputado Dilzon
Meio, e 2.372/2002, do Deputado João Batista de Oliveira (Ciente.
Publique-se.).
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2 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a
Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, protocolizamos um

requerimento hoje e gostaríamos de solicitar da Mesa desta Casa que
desse maior celeridade à tramitação desse requerimento em razão do
prejuízo que se está causando a todos os mineiros.

A TELEMAR adotava um critério de tarifação nos fins de semana,
cobrando apenas um impulso por ligação. Muitos consumidores
estavam acostumados a utilizar os serviços da TELEMAR nos finais
de semana mais à vontade, por pagar apenas um impulso por ligação.
Agora, sem mais nem menos, sem comunicado, sem que os
consumidores soubessem, a TELEMAR muda seu critério de
tarifação. Prestem bastante atenção, consumidores, quando usarem
os serviços da TELEMAR nos fins de semana, porque agora o sistema
cobra normalmente, como qualquer outro dia, apenas com desconto.
Acreditamos que essa tenha sido uma forma de ludibriar o
consumidor. Então, Sr. Presidente, "o Deputado que este subscreve
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja solicitado à TELEMAR
informações a respeito dos critérios adotados por essa empresa
relativos à mudança do sistema de tarifação nos finais de semana e
feriados". Deixo aqui também uma solicitação no sentido de que a TV
Assembléia, que tem prestado grande serviço à sociedade mineira,
que tem chegado a muitos lugares no Estado, possa chamar a
atenção dos consumidores para que não sejam lesados. E muito
importante dar publicidade a esse fato. Houve mudança na forma de
tarifação, e aqueles consumidores que estavam acostumados a usar
os serviços da TELEMAR sem controle do tempo agora serão
penalizados financeiramente pela mudança ocorrida.

A segunda questão: denunciamos da tribuna e apresentamos
requerimento de pedido de informações ao Governador sobre a
renovação antecipada do contrato entre o Estado e o Banco ltaú. Um
ano e alguns meses antes de vencer o contrato, o Estado renova o
contrato com o ltaú sem licitação nem justificativa que não sejam
prováveis motivos escusos. Fizemos essa solicitação, encaminhamos
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ao Ministério Público, e até agora o requerimento não saiu. A
Assembléia Legislativa precisa agir para obter essas informações do
Governador, a fim de que a sociedade não seja prejudicada. Pode ser
que alguns interesses menores tenham sido atendidos e que os
grandes interesses do povo mineiro não tenham sido contemplados.
Foi uma renovação extemporânea. O contrato não tinha vencido e não
venceria agora. A renovação não se justifica, a menos que haja outros
interesses. Precisamos obter essas informações.

Apresentamos também outro requerimento, para que o Tribunal de
Contas informe a esta Assembléia, já que é órgão auxiliar do Poder
Legislativo, quais documentos foram danificados por ocasião do
incêndio ocorrido nesse órgão e quais foram os prejuízos para a
fiscalização. Estamos aguardando as informações a respeito desses
assuntos.

Reivindicamos mais uma vez, cobrando da nova Mesa, uma vez que
a atual está no final do mandato, que modifiquemos essa sistemática
de requerimentos, o tempo de tramitação é tão demorado, que,
quando o requerimento chega, as informações já não têm tanta
importância. Fica nossa solicitação em relação a essas três questões.
Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de
cumprimentar V. Exa. pela instalação da Comissão Permanente de
Segurança Pública. V. Exa. sabe, perfeitamente, que fui um dos
Deputados que mais cobraram de V. Exa. a instalação dessa
Comissão.

E um prazer compor esta Comissão, também com a presença dos
companheiros Márcio Cunha, Agostinho da Silveira, Ermano Batista e
Rogério Correia, que são grandes Deputados e, certamente, poderão
dar grande contribuição para os nossos trabalhos. A Assembléia,
graças a essa instalação e à boa vontade de V. Exa., cria um fórum
legítimo para discutir as questões de segurança pública do Estado.

Essa Comissão auxiliará não só a Polícia Civil, a Polícia Militar, o
Ministério Público, o Judiciário, mas também a Secretaria da Justiça e
de Direitos Humanos, que cuida, em especial, do setor prisional, e o
Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN. Aliás, a grande
preocupação, um dos clamores da sociedade, do cidadão, é a questão
da segurança pública.
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Entendo que, apesar de estarmos no final da legislatura e termos

apenas cerca de 20 dias para trabalhar, o fato de esta Comissão estar
instalada, na próxima legislatura, é um grande instrumento, não só
para os Deputados, mas também para que a sociedade receba desta
Casa uma resposta à altura dos seus anseios. Além disso, deve haver
um acompanhamento sistemático dessa Comissão por parte dos
Deputados, que, de uma forma ou de outra, empenham-se mais com
as questões relativas à segurança. Na verdade, esse
acompanhamento servirá de subsídio para que este Plenário discuta e
aprove matérias encaminhadas por essa Comissão.

Portanto, quero agradecer e parabenizar V. Exa. pela instalação
dessa Comissão e dizer que, certamente, foi um grande passo dado
por esta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Faço coro aos pronunciamentos do
Sargento Rodrigues - meu companheiro de partido -, e do Deputado
Miguel Martini, e cumprimento V. Exa., que poderia, perfeitamente,
deixar para a próxima legislatura a instalação ou não desta Comissão
de Segurança Pública; porém, sendo instalada nesta legislatura, não
só vem premiar o esforço desta Casa, a coragem que este parlamento
teve em instalar Comissões Parlamentares de Inquérito para analisar,
estudar, apresentar denúncias e apontar problemas graves em
relação ao narcotráfico, mas também demonstrar a preocupação
constante dos Deputados para com os problemas que,
aparentemente, podem ser da alçada policial. Algumas pessoas até
indagam se seria ou não da responsabilidade do Legislativo mineiro
tomar conhecimento ou se enveredar por algumas causas que são
mais da alçada policial. Contudo, por meio do nosso trabalho, do
nosso esforço, temos procurado não deixar morrer algumas questões
que são fundamentais para a sociedade mineira.

Na próxima segunda-feira, por intermédio da Comissão de Direitos
Humanos, que tem feito também o papel de uma Comissão de
Segurança Pública, com a Presidência do Deputado Márcio
Kangussu, nos deslocaremos para Montes Claros e colocaremos o
dedo na ferida de um problema que tem incomodado muito a
sociedade do Norte de Minas.

No começo deste ano, um jornalista, jovem de pouco mais de 20
anos, companheiro Rosalvo Bastos, e sua noiva, Daniele, foram
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mortos no centro de Montes Claros, no começo da noite. A partir
daí, aconteceram sucessivos fatos, que, até então, não foram
elucidados. Também não foram apontados os causadores desse sério
problema. A tendência era cair no esquecimento.

Então, a comissão, atendendo à solicitação do Sindicato dos
Jornalistas do Norte de Minas, se deslocará para Montes Claros na
próxima segunda-feira. Estaremos presentes, porque somos um dos
autores, além do Deputado Rogério Correia, da solicitação para a
reunião da Comissão de Direitos Humanos em Montes Claros.
Questionaremos e procuraremos mostrar que problemas dessa
natureza não podem cair no esquecimento, é necessário que a
sociedade tenha uma resposta. Em Belo Horizonte, vimos o caso da
modelo morta em um "apart-hotel". Quando tudo indicava que o caso
cairia no esquecimento, a Assembléia suscitou novamente a questão,
que se tornou um questionamento nacional, por intermédio da grande
mídia. A Comissão de Segurança Pública terá importãncia
fundamental. Tenho certeza absoluta de que os integrantes dessa
comissão terão o papel histórico de não deixar que crimes hediondos,
situações do narcotráfico e problemas com os menores, que se
agravam a cada dia em nosso Estado, fiquem apenas na alçada da
Polícia, mas tenham uma visão social, que pode ser oferecida pela
Comissão. Com certeza, V. Exa. terá seu nome na história como o
Presidente que instalou a Comissão de Segurança Pública, que
proporcionará ao povo de Minas mais uma oportunidade para
questionar assuntos delicados dessa natureza, para que não fiquem
apenas na visão da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas que tenham
também uma visão social, que é importante e necessária,
principalmente no momento que estamos vivendo. Sr. Presidente,
receba os parabéns desse Deputado do PDT, que lutou muito para a
instalação dessa comissão. Deixo meu reconhecimento pela coragem
do Presidente Antônio Júlio em instalar essa comissão, que já deveria
ter sido instalada há mais tempo. Parabéns!

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, temos a alegria de fazer
um registro de que o Brasil está mudando. Acho que a vitória do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está trazendo ares novos para a
política brasileira. Estamos ouvindo freqüentemente as noticias sobre
a firmeza e o grande esforço de uma campanha cívica nacional para a

rÀl



955
erradicação da fome e da miséria neste Pais. E, como sinais dessa
mudança, faço um registro da votação ocorrida hoje, pela manhã, do
Código de Etica de Decoro Parlamentar desta Assembléia, em que
alguns instrumentos importantes serão oferecidos à população para a
defesa de seus interesses e para maior aproximação da Assembléia
com a sociedade mineira. Registro que nossa reivindicação de criação
da Ouvidoria Parlamentar foi acatada pela Mesa, por intermédio do
parecer do relator, Deputado Alberto Pinto Coelho. Foi um grande
avanço, e esperamos que esse Ouvidor seja realmente a voz da
sociedade na Assembléia, um canal e um elo com a sociedade
mineira.

Aproveito esta questão de ordem para fazer outro registro. Ontem,
às 16 horas, no Palácio da Liberdade, participei da assinatura de dois
convênios da Prefeitura de Belo Horizonte com o Governo do Estado.

O primeiro foi um convênio feito com a COPASA. Todos sabemos
que Belo Horizonte gera 40% da receita da COPASA e, ao mesmo
tempo, não tinha retorno de investimento específico. Esse convênio é
o resultado do esforço da negociação feita nesses quatro anos entre
os Prefeitos Célio de Castro e Fernando Pimentel e o Governador, os
grandes protagonistas da realização desse acordo. Ganha a
população de Minas Gerais, porque os lucros advindos da COPASA
em Belo Horizonte continuam sendo investidos em todo o Estado. Isso
evita a municipalização do serviço de água e esgoto em Belo
Horizonte, o que causaria enorme transtorno, porque a COPASA é
deficitária em 550 municípios, mas não o é em outros, como no caso
de Belo Horizonte, que cumpre papel fundamental nessa ação de
redistribuição dos recursos.

Mas a população das vilas de Belo Horizonte terá melhor infra-
estrutura de saneamento básico. Com isso a cidade garantiu os 4%,
que representam hoje R$1.500.000,00 mensais. O outro convênio
estabelece que, dentro de 30 dias, a administração do Terminal
Rodoviário Israel Pinheiro estará nas mãos da Prefeitura.

Já em 1990 duas CPIs nesta Casa mostravam vício e irregularidade
na primeira licitação feita pelo então Governador Newton Cardoso e
que envolveu parlamentares desta Casa. Segundo se comentava,
parlamentares da época estavam envolvidos com essa vergonha, que
é a administração desse terminal. Dentro de 30 dias, porém, o
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terminal já estará sendo administrado pela Prefeitura, que assume
o compromisso de construir uma nova rodoviária na Via Expressa.
Sabemos que daqui a 30 dias estará sendo aberto processo licitatório
para a iniciativa privada visando á execução desse projeto. Além
disso, a retirada dos 1.400 ônibus interestaduais e intermunicipais que
circulam diariamente no centro de Belo Horizonte, gerando transtorno
enorme para a Prefeitura, mudará o transporte rodoviário nesta
cidade.

O absurdo chega a tanto, Sr. Presidente, que as empresas não
pagam mais pelo uso do terminal. O custo caiu todo nas costas do
usuário. A prerrogativa é insustentável e absurda. Sabemos que nem
o aluguel dos guichês estão sendo pagos. Na realidade, essa questão
não tem cabimento, as raposas estão tomando conta dos galinheiros,
numa história envolta em muitas nuvens, da qual participam várias
personalidades da política mineira. A licitação desse terminal foi
obscura. Esperamos que essa história esteja com os seus dias
contados e, dentro de 30 dias, possa ser contada de outra forma.

Registro um elogio ao Prefeito Fernando Pimentel, que demonstrou
firmeza na negociação e teve postura na defesa do interesse maior de
Belo Horizonte na administração dos equipamentos públicos. A ação
da Prefeitura será moralizadora e marca mais um gol expressivo na
administração que vem sendo desenvolvida, O Prefeito está de
parabéns. Ganha o município, tanto no caso da COPASA como no do
terminal rodoviário. Ganha a sociedade, já que teremos uma relação
mais transparente nesta administração. O interesse público falou mais
alto nesses dois convênios.

O Deputado Fábio Avelar - Aproveito a oportunidade para fazer uma
pequena correção na fala do Deputado Durval Angelo, quanto ao
convênio assinado ontem, entre a Prefeitura e a COPASA. Na
verdade, não são apenas 4% que serão repassados ã Prefeitura. Se
somarmos tudo o que foi pactuado, se V. Exa. tiver oportunidade de
analisar profundamente o convênio, verá que esse percentual pode
ultrapassar 8% ao mês. Para esclarecer a opinião pública, direi que,
durante todo esse período, procurei analisar tal convênio e dar
sugestões. Esclarecemos que nós, como funcionários da COPASA,
nunca fomos contra a assinatura desse convênio, mas não
poderíamos deixar de repassar ao povo mineiro nossa preocupação
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com a forma como foi assinado.

Queira Deus que esteja errado, mas, com certeza, aquele convênio
trará grandes prejuízos para a estatal mineira, podendo comprometer
a sua continuidade. Digo isso, porque constatamos precedentes
graves no convênio.

Citarei, rapidamente, alguns pontos para reflexão dos Deputados, da
COPASA e da população mineira. Pela primeira vez na história da
empresa, está sendo renovado um serviço para 30 anos sem a
necessária concessão. Ontem, não foi assinado um contrato de
concessão, mas um convênio, que, por suas características, poderá
ser rescindido de uma hora para outra. Não houve contrato de
concessão. Na última sexta-feira, recebi do Presidente da COPASA
uma minuta do convênio. Na segunda-feira, fiz questão de entregar-
lhe pessoalmente as minhas considerações sobre os pontos que
considero prejudiciais à empresa. Infelizmente, não tivemos mais
tempo para fazer qualquer tipo de mudança. Podem ter certeza de
que o documento assinado, o instrumento jurídico encontrado para a
assinatura de um contrato de tamanha envergadura é frágil, inseguro
e trouxe precedentes graves, como a tributação do serviço da
COPASA. Até então, não havia nenhum tributo, mas hoje, além dos
8%, a empresa comprometeu-se a pagar tributos à Prefeitura de Belo
Horizonte até o percentual de 2%, podendo chegar a 10%
mensalmente.

Um precedente grave foi a isenção do pagamento das contas de
água e esgoto da Prefeitura. No Estado de Minas não existe sequer
um usuário que tenha isenção de sua conta. Mas a Prefeitura,
conforme esse contrato, tem essa isenção garantida. No nosso
entendimento, isso é ilegal.

Outro ponto ilegal é que os recursos oriundos das contas de água e
esgoto da Prefeitura, portanto de responsabilidade da COPASA, serão
repassados para um fundo de saneamento, que poderá ser utilizado
para a implementação de obras como estações de tratamento de
água, esgoto, drenagem pluvial, urbanização de fundos de vales e
controle de vetores. Conforme a legislação, isso é ilegal, porque a
COPASA teria os seus serviços de água e esgoto majorados para
atuar numa área que não é de sua responsabilidade e nem de sua
competência.
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O mais grave é que esse custo adicional que a empresa terá com

a Prefeitura de Belo Horizonte será repassado, segundo o convênio,
para a tarifa de todas as cidades do Estado. Não é justo que cidades
do Norte de Minas ou do vale do Jequitinhonha tenham suas tarifas
majoradas para atender e beneficiar a Capital, que tem praticamente
todo o seu serviço equacionado, inclusive com grandes estações de
tratamento que serão colocadas em funcionamento ainda neste ano.

Por isso, ressalto mais uma vez que nunca tornos contra a
assinatura do convênio. Ele é importante, mas, nos termos em que foi
assinado - queira Deus que eu esteja errado -, poderá comprometer a
prestação do serviço nas demais cidades do Estado. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Colega Deputado Fábio Avelar, a
Constituição garante ao município o direito de administrar seu sistema
de saneamento básico, particularmente de água e esgoto. A COPASA
é uma empresa que presta serviço público. O Município de Belo
Horizonte poderia muito bem ter optado - como tinha posições fortes e
favoráveis no Governo - por administrar esse serviço, comprando
água bruta da própria COPASA. Entendo que o recuo da Prefeitura
em ter a gerência desse serviço foi devido ao espírito público dos que
administram Belo Horizonte, que tiveram um olhar para o Estado todo,
porque, se 49% do lucro da COPASA advém da prestação de serviço
na Capital, nada mais correto que houvesse, sim, uma postura
privilegiada da Capital.

Além do mais, é bom que se diga, Belo Horizonte não é a Capital do
P1, nem dos belo-horizontinos. Belo Horizonte é a Capital dos
mineiros. Aqui recebemos nossos filhos do interior, que querem
estudar, fazer curso superior e 2° grau. Recebemos também aqueles
que procuram um serviço de mais alta complexidade na área de
saúde. Hoje, 350 mil pessoas não têm, nas periferias de Belo
Horizonte, saneamento básico com esgoto. E quem mora nesses
Lugares? São os migrantes, os retirantes que vieram, na sua maioria,
do interior de Minas.

Ao pensarmos a Capital, estamos pensando numa infra-estrutura
que vai dar retorno para todo o Estado, diante de duas posturas
presentes na administração de Belo Horizonte: uma de administrar o
serviço e ficar até, se for caso, com 40% desse lucro; e outra, se ficar
com 4%, 8% ou até 10%, como V. Exa. disse, ainda assim Minas
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Gerais estará ganhando. E, ao contrário, se Belo Horizonte saísse
do Sistema Estadual de Saneamento geraria uma crise enorme na
COPASA, que não resistiria e não teria condições de subsidiar, em
mais de 500 municípios, a prestação de serviços.

A opção do Prefeito Fernando Pimentel em continuar no Sistema
COPASA, em manter a COPASA na administração do sistema de
saneamento básico, é uma grande possibilidade de resgatar a
empresa, permitindo que ela continue funcionando. Lembro-me muito
bem de que o sindicato da categoria nos procurou aqui, na época,
manifestando-se contra a retirada de Belo Horizonte do Sistema de
Saneamento Estadual; mas não se manifestaram contra a questão do
acordo, contra a assinatura desse convênio.

A Assembléia Legislativa é que fiscaliza a COPASA e, se o
instrumento jurídico é frágil, como V. Exa. falou, devemos brigar para
que o instrumento seja mais sólido, não permitindo, por exemplo, que
as partes possam abrir mão dele. Não tenho conhecimento dessa
questão, que é mais técnica, mas acho que o povo de Belo Horizonte,
a população do Estado ganha com a assinatura do acordo.

O olhar do Prefeito Fernando Pimentel foi de defesa da Capital que
ele administra. Reconheçamos nele o mérito que todo Prefeito de
Minas Gerais devia ter ao negociar com as empresas, seja ela
CEMIG, COPASA, COMIG, ou qualquer uma que explore serviços em
seus municípios. O espírito público do Prefeito Fernando Pimentel
deve ser destacado. Ele olhou sua cidade, olhou Belo Horizonte e,
numa atitude não egoísta, não se esqueceu do Estado. Obrigado.

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

reunião os Projetos de Resolução n os 1.465, 1.466 e 1.802/2001 e
2.161/2002, bem como a Proposta de Emenda à Constituição n°
8612002, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos

da Decisão Normativa da Presidência n° 7, não há quórum para
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para
apreciação das demais matérias da pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.863/2001, do

rs
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Deputado Antônio Andrade, que autoriza reversão do imóvel que
menciona ao Município de Carmo do Paranaíba. 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° 2.186/2002, do
Deputado Eduardo Brandão, que determina o reembolso do valor
pago por ingresso para evento cultural ou esportivo realizado em
espaço de propriedade do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n°2.186/2002 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.27712002, do
Deputado Anderson Adauto, que altera o art. 1° da Lei n° 11.732, de
30/12/94, que concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior e
outros e dá outras providências. As Comissões de Justiça e de
Administração Pública perderam prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
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° 2.277/2002 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.343/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Careaçu os imóveis que especifica. A Comissão de
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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 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.622/2001, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóveis que
descreve ao Município de Carlos Chagas 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, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 1.622/2001 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.773/2001, do
Deputado Paulo Pettersen, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Faria Lemos o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, b projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.773/2001

Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Faria Lemos o imóvel, e respectivas benfeitorias, constituído de área
com 1.070,84m 2 (mil e setenta metros quadrados e oitenta e quatro
decímetros quadrados), localizado na Rua Dr. José Cláudio Valadão
Ferraz, 228, nesse município, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Carangola, sob o n°430, a fIs. 103 do livro 3.".

Sala das Reuniões, 26 de novembro 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
emenda do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será
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submetida a votação, independentemente de 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 no 1.773/2001 na forma do vencido em 1° turno com a Emenda n°
1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 2.087/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato de concessão remunerada para uso de espaço físico em
imóveis de propriedade do Estado para fins de propaganda. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado
Geraldo Resende.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Projeto de Lei n° 2.087/2002, de autoria do Governador do Estado, é,
sem sombra de dúvida, muito importante para a questão da educação
em Minas Gerais. Sabemos que os recursos enviados às escolas do
interior do Estado são pequenos para a manutenção das unidades
escolares. Quando chega o final de ano, fundamentalmente na minha
região - que conheço -, as Diretoras das escolas promovem festinhas
e galinhadas, a fim de arrecadar fundos para cobrir as despesas de
manutenção.

Minas Gerais atravessa um estado de pobreza por não possuir
recursos para investimento na área da educação. O Estado foi
basicamente sucateado pelo Governo do Fernando Henrique, numa
tentativa de municipalização da educação, não repassando os
recursos. Dá obrigação para os municípios, mas não repassa os
recursos. Também não ajuda a área estadual, ficando as escolas à
mercê da humilhação das Diretoras e dos professores, que têm de
fazer peregrinação com o objetivo de arrecadar recursos para cobrir
suas despesas.

Parabenizo, mais uma vez, o Governador Itamar Franco, que tem
desenvolvido um trabalho sério, correto e honesto, apesar das
dificuldades. Tenho certeza de que, se o Estado tivesse sido
aquinhoado com recursos, tivesse uma boa receita, o Governador
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Itamar Franco teria feito uma das melhores administrações
estaduais de Minas Gerais.

Parabenizo o Governador pela iniciativa do projeto e quero dizer que
votarei favoravelmente e com prazer, pois esse é um aspecto de
fundamental importância.

Sinto imensa alegria em poder votar o projeto, o qual propiciará às
professoras e Diretoras de escola alugar os espaços dos muros das
escolas para propaganda comercial. Isso é muito bom. O espaço está
sem aproveitamento algum, e tem um valor extraordinário,
principalmente em Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Tupaciguara,
cidades maiores do Triângulo, Araxá e Uberaba. Temos certeza de
que esse espaço será muito utilizado pelas empresas, o que dará um
rendimento extra para as escolas, podendo-se assim evitar festinhas e
galinhadas com essa finalidade. Tendo os recursos necessários para
sua manutenção, quem sabe as escolas poderão até ser equipadas
com computadores, enfim, com coisas de interesse da sociedade e da
comunidade escolar? Por isso, parabenizo o Governador e digo que
meu voto é favorável. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, peço recomposição de

quórum.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência, em

atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado Edson
Rezende, solicita ao Sr, Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados.

Portanto, há quórum para a discussão da matéria constante na pauta.
Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 28, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
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anterior.). Levanta-se a reunião.

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

CONSTITUIÇÃO N° 93/2002
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bené Guedes, João Paulo e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Márcio
Cunha. Havendo número regimental, o Presidente ad hoc", Deputado
Bené Guedes, declara aberta a reunião e informa que se destina a
eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar o relator para 1°
turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 93/2002. A
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado João Paulo para atuar como escrutinador.
Realizada a votação, são eleitos respectivamente para Presidente e
Vice-Presidente os Deputados Bené Guedes e João Paulo. O
Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente João Paulo, que
assume a direção dos trabalhos e empossa o Presidente eleito,
Deputado Bené Guedes. Este retoma a Presidência e designa o
Deputado João Paulo relator para o 1° turno da Proposta de Emenda
à Constituição n° 93/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
28/11/2002, às 10 horas, e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2002.
Bené Guedes, Presidente - João Paulo - Dalmo Ribeiro Silva -

Márcio Cunha.
ATA DA 125 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de novembro

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, Elbe Brandão, João Leite, Márcio Kangussu e
Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Ailton Vilela, Alencar da Silveira
Júnior, Carlos Pimenta, Dilzon Meio, Ermano Batista, Fábio Avelar,
Geraldo Rezende, Irani Barbosa, João Paulo, Luiz Fernando Faria,
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Maria José Haueisen, Miguel Martini, Paulo Pettersen, Rêmolo
Aloise, Rogério Correia, Wanderley Ávila. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Elbe Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a obter esclarecimentos sobre a
apuração da morte da jovem Cristiane Aparecida Ferreira e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Cel. PM Jaime
Pimentel de Souza, Chefe do Estado-Maior da PMMG, prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 2.760/2001, 3.287 e
3.288/2002 da Comissão, publicado no "Diário do Legislativo" em
7/11/2002; dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Delegado de
Policia e Chefe da Assessoria Jurídica do DETRAN-MG,
encaminhando cópia do Parecer n° 149/GSAB/AJ/2002, contendo
informações sobre o condutor de veículo José Perboire Braga Júnior;
Alexandre Alves Liberal, Chefe da Divisão de Crimes contra a Vida, do
Departamento de Investigações da Secretaria de Estado da
Segurança Pública de Minas Gerais, confirmando sua presença na
reunião da Comissão; Afonso Henrique de Miranda Teixeira,
Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de
Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários, informando que não
poderá comparecer à reunião da Comissão do dia 20/11/2002;
Marcilene Aparecida Ferreira, representante da Coordenação
Estadual da Comissão Pastoral da Terra, pedindo a apuração dos
fatos e providências referentes aos responsáveis pela situação em
que se encontram as famílias ocupantes da Fazenda Americana, no
Município de Grão Mogol; cartas dos Srs. Antônio Braga de Oliveira e
detentos da cadeia pública de Santa Bárbara; Antônia Ferreira Rocha,
de Montes Claros; convite aos membros da Comissão para
participarem do Seminário "Relações Raciais e Consciência Negra" a
realizar-se nos dias 6, 13, 20, 21 e 27/11/2002; e Informativo do
Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública - CRISP -
de outubro de 2002. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação nos termos do vencido
em 1° turno, no 20 turno, do Projetos de Lei n° 2.063/2002 (relatora:
Deputada Elbe Brandão). Passa-se à 3U Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correa e Carlos
Pimenta solicitando audiência pública da Comissão em Montes
Claros, com os convidados que menciona, para debater os fatos e as
circunstâncias dos assassinatos do jornalista Rosalvo Bastos, sua
namorada Daniela Costa e do artista Igor Xavier; João Leite, Irani
Barbosa, Márcio Kangussu e Fábio Avelar solicitando à Secretaria de
Estado de Justiça e de Direitos Humanos a realização de convênio
com o Município de Vespasiano para o atendimento da população por
Defensor Público nessa Comarca; Fábio Avelar solicitando à
INFRAERO informações sobre a existência de proibição legal de
ordem nacional ou internacional com relação à construção de unidade
prisional no Município de Vespasiano, no Bairro Fagundes, uma vez
que a área fica situada próxima ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves; e solicitando ao IBAMA informações sobre a existência de
autorização desse órgão para a construção de unidade prisional no
Bairro Fagundes, Município de Vespasiano por se tratar de área de
Preservação Ambiental Carste de Lagoa Santa; Fábio Avelar, com a
Emenda n° 1, apresentada pelo Deputado João Leite, solicitando à
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
e ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -, informações da existência
de estudos de impacto ambiental para a implantação de uma unidade
prisional no Município de Vespasiano, no Bairro Fagundes; Marcelo
Gonçalves, solicitando que se oficie o Comandante-Geral da PMMG
para que autorize o Cabo Mauro Almeida a prestar esclarecimentos à
Comissão sobre a morte da jovem Cristiane Aparecida Ferreira;
Marcelo Gonçalves, com a Emenda n° 1, apresentada pelo Deputado
João Leite, solicitando sejam encaminhados ofícios ao Procurador-
Geral de Justiça de Minas Gerais, pedindo informações e cópia do
inquérito que apura a morte de Cristiane Aparecida Ferreira, e ao
Presidente do Tribunal de Justiça para que determine ao Juiz
Presidente do 1° Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte o

rÃO
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envio de cópia do referido inquérito; João Leite solicitando a
realização de reunião desta Comissão, convidando as autoridades
que menciona, para debater, em audiência pública, a implantação de
uma casa de albergado, em edificação anteriormente destinada à
Escola Estadual José Oswaldo de Araújo, localizada no Bairro
Engenho Nogueira, nesta Capital. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs.
Alexandre Alves Liberal, Delegado de Polícia III e Chefe da Divisão de
Crimes contra a Vida do Departamento de Investigações da Secretaria
de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais; Antônio Viçoso
Ferreira e Rui Caldas Pimenta, advogado, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
João Leite, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, o Presidente 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, 27 de novembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite - Amilcar Martins - Maria

José haueisen.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
N° 15.266

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte de novembro de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José
Haueisen, Maria Olívia e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado
Márcio Cunha, por indicação da Liderança do BPDP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e informa
não haver ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão.
A Presidência comunica que a reunião se destina a eleger o
Presidente, o Vice-Presidente e a designar o relator. Dando
prosseguimento à reunião, a Presidência convida o Deputado Doutor
Viana para atuar como escrutinador, determina a distribuição das
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cédulas de votação e passa a palavra ao Deputado Doutor Viana.
Feita a contagem dos votos, o Deputado Doutor Viana informa que,
registradas três cédulas de votação, as Deputadas Maria José
Haueisen e Maria Olivia receberam três votos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, e retorna a palavra à Deputada Maria
José Haueisen. A Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição
e declara empossada Vice-Presidente a Deputada Maria Olivia, a
quem passa a direção dos trabalhos. A Vice-Presidente declara
empossada como Presidente a Deputada Maria José Haueisen, a
quem devolve a direção dos trabalhos. A Presidente eleita agradece a
confiança nela depositada e designa a Deputada Maria Olívia como
relatora. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidente agradece a
presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião será
convocada através de edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Maria Olivia - João Leite.

ATA DA 59a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As onze horas do dia 27 de novembro de 2002, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Sebastião
Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo,
Rogério Correia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro
Leão e Antônio Carlos Andrada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica que avocou a si a relatoria do Projeto
de Lei n° 2.463/2002, do Tribunal de Justiça, em 1 0 turno. Passa-se à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Deputado Eduardo Brandão, relator do Projeto de Lei Complementar
n° 53/2002, no 20 turno, procede à leitura da nova redação que conclui
por sua aprovação, na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas
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de nos 1 a 27. Não havendo quem sobre ela se manifeste, a
Presidência dá por aprovada a nova redação. O Presidente determina
a distribuição de avulsos do parecer sobre o Projeto de Resolução n°
2.472/2002, do qual é relator. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Rogério Correia que solicita seja realizada audiência pública
desta Comissão, para debater o Projeto de Resolução n° 2.472/2002,
do Governador do Estado, em tramitação na Comissão, para ouvir os
convidados que menciona. A Presidência agradece a presença dos
parlamentares, desconvoca a reunião das 17horasl5min de hoje, e
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária de logo mais, às 171h45min, com a finalidade de se
apreciarem os pareceres, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n°
2.472/2002 e do Projeto de Lei n° 2463/2002, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio -

Antônio Andrade - Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues -
Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.266
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 341/2002, o Governador do Estado,

utilizando-se das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII,
c/c o art. 70, II, ambos da Constituição do Estado, encaminha a esta
Casa as razões que o levaram a opor veto total à Proposição de Lei n°
15.266, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bueno
Brandão o imóvel que especifica.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 7/11/2002, foi a
matéria distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer,
nos termos do art. 111, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 Governador do Estado opôs veto total à Proposição de Lei n°
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15.266, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Bueno Brandão o imóvel constituído por terreno com área de 405m2,
destinado à construção da sede do Poder Legislativo local.

Consoante as razões do veto, o contrato objetivado pela proposição
contraria a política adotada pela atual Administração do Estado, de
preservar o patrimônio público, somada ao empenho de reduzir
despesas com locação de imóveis destinados a seu serviço.

Oportuno lembrar, contrariando a tese do Chefe do Executivo, que
os bens do patrimônio público devem servir primeiramente ao
interesse coletivo. Aliás, essa seria uma das razões a ser invocada
pelo Governador do Estado para opor veto à proposição sob comento.
A outra seria de ordem constitucional.

Já a economia para o erário - outra das razões invocadas - não pode
ser oposta ao interesse que o domínio do bem representa para a
comunidade local. Se abrigar o Poder Legislativo, representante por
excelência do Estado democrático, o imóvel atenderá mais ao
interesse público do que se permanecer apenas como ativo do
Tesouro. E o nosso entendimento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do veto total à Proposição

de Lei n° 15.266.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Maria Olívia, relatora - João

Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 93/2002
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Márcio Cunha, a proposta de emenda
à Constituição em epígrafe altera a redação do "caput" e do § 2 0 do
art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Publicada em 9/11/2002, a matéria foi distribuída a esta Comissão
Especial para, nos termos regimentais, receber parecer.

Fundamentação
A proposição em análise altera a redação do "caput" e do § 2 0 do art.
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84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais com o intuito de incluir a
serra da Canastra e a bacia hidrográfica do rio São Francisco entre os
bens tombados para fim de conservação e declaração como
monumentos naturais. Por meio dessa medida, pretende-se assegurar
maior proteção a esses dois notáveis entes geográficos mineiros,
tendo em vista o grande interesse histórico, econômico, cultural e
ambiental que eles representam.

A serra da Canastra é um marco natural de relevância para o Estado
de Minas Gerais, pois contém as nascentes do rio Araguari e do
próprio rio São Francisco - também denominado Rio da Integração
Nacional. Trata-se, portanto, de uma vasta área geográfica, com uma
diversificada gama de atributos ambientais, que contribui para o
equilíbrio ecológico dessas bacias hidrográficas.

Por sua vez, o rio São Francisco e sua bacia hidrográfica têm uma
estreita ligação com o processo de ocupação territorial de Minas
Gerais e com a formação cultural do povo ribeirinho. Seu curso, em
sua porção navegável, é uma importante via que une o território
mineiro ao nordeste ocidental. E a mais extensa bacia hidrográfica do
Estado, pois ocupa 42% de sua área total e abrange mais de 240
municípios. Ali estão englobadas a região metropolitana de Belo
Horizonte e cidades ribeirinhas do porte de Pirapora, São Francisco,
Januária, Manga e outras. A bacia abriga importantes indústrias e é
grande produtora no setor agropecuário, ressaltando-se o seu imenso
potencial para o desenvolvimento do agronegácio.

Por isso, a iniciativa do Deputado Márcio Cunha de incluir a serra da
Canastra e a bacia hidrográfica do São Francisco entre os bens
tombados pela Constituição mineira é louvável e merecedora do apoio
desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n° 9312002 na forma original.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2002.
Bené Guedes, Presidente - João Paulo, relator - Dalmo Ribeiro Silva

- Márcio Cunha.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.437/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da
Mensagem n° 235/2002, o projeto de lei em epígrafe tem por
finalidade conceder o Adicional da Gestão SUS aos servidores
administrativos da Secretaria de Estado da Saúde.
A Comissão de Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A Comissão de
Administração Pública manifestou-se favoravelmente à aprovação da
matéria na forma original.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos do art.
102, Vil. "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Aos servidores da área-fim da Secretaria de Estado da Saúde foi

concedida a vantagem de que trata o projeto em análise, por meio da
Lei n° 14.176, de 2002. Agora, chega a esta Casa a proposta de se
estender essa conquista aos servidores de apoio administrativo, no
mesmo percentual previsto na mencionada lei, qual seja os 30%
incidentes sobre a remuneração mínima, constante no Anexo 1 da Lei
Delegada n° 41, de 7/7/2000.

Assim, com a aprovação do projeto na forma como se encontra,
passariam a fazer jus ao mencionado adicional 2.657 servidores ativos
e 952 inativos, nos seguintes valores: os servidores de nível
elementar: R$120,00; os servidores de nível 1° grau: R$135,00;
servidores de nível 2 1 grau: R$150,00; os servidores de nível 3° grau:
R5225,00.

Ressalte-se que essa medida implica um acréscimo na folha da
Secretaria de Estado de Saúde de R$178.522,00, descontando-se o
que é pago a título de gratificação por exercício de funções
comissionadas aos servidores de nível superior. Esse valor representa
1,47% do total da folha de pagamento do Estado paga no mês de
março de 2002.

Quanto às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF - às despesas de pessoal, passamos a examinar o Relatório de
Gestão Fiscal, relativo ao segundo quadrimestre do exercício de 2002,
que contém dados acumulados e os respectivos comparativos e
demonstrativos atinentes ao Poder Executivo Estadual, publicado no
"site" oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sef.mg.gov.br ).
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Segundo esse relatório, a despesa líquida com pessoal apurada

no período foi de R$ 4.500.000.000,00, enquanto a Receita Corrente
Liquida - RCL - chegou a quase R$ 12.000.000.000,00. Assim,
considerando a Instrução n° 5/2001, do Tribunal de Contas do Estado,
que determina a exclusão das despesas com inativos dessa categoria
de despesas, o percentual registrado em relação à RCL é 37,95%.

Verifica-se, portanto, que os limites previstos na LRF vêm sendo
cumpridos, não constituindo a norma limitadora um empecilho à
aprovação do projeto; porém, esse fato não exime o Estado de
observar as demais normas contidas nessa lei, principalmente aquelas
previstas no art. 17, em que são arroladas as condições para criação
de uma despesa obrigatória de caráter continuado, e o parágrafo
único do art. 21, que considera nulos os atos que elevam a despesa
com pessoal nos 180 dias anteriores ao final de mandato do titular do
respectivo Poder. Por essa razão, o Executivo deve atender às
mencionadas exigências legais, sob pena de editar atos nulos e
prejudicar os servidores que virão a ser beneficiados pela futura lei.

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

2.437/2002, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Ivair

Nogueira - Luiz Fernando Faria - José Milton.	 -
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇ ÃO N°

2.472/2002
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de

Resolução n° 2.472/2002 tem por escopo delegar ao Governador do
Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre a
estrutura das administrações direta e indireta do Poder Executivo, nos
termos que menciona.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n° 1,
que apresentou.

Posteriormente, o projeto em tela foi encaminhado a esta Comissão
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de Administração Pública, para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução n° 2.472/2002 tem por objetivo delegar

poderes ao Governador do Estado para elaborar, até 31/1/2003, leis
delegadas que disponham sobre a reforma administrativa no Poder
Executivo, com vistas à racionalização da estrutura orgânica das
administrações direta e indireta. Em linhas gerais, essa delegação
legislativa destina-se a habilitar o mencionado agente político a: criar,
alterar e extinguir órgãos da Administração centralizada, além de
modificar a estrutura orgânica das entidades descentralizadas; criar,
transformar e extinguir cargos públicos de provimento em comissão e
funções de confiança, bem como fixar vencimentos; remanejar
dotações orçamentárias e alterar as vinculações dessas entidades.

A atividade administrativa do Estado pode ser exercida de forma
direta e centralizada, por meio dos órgãos integrantes de sua estrutura
organizacional, ou de forma indireta e descentralizada, mediante
pessoas jurídicas distintas do Estado, mas por este criadas com
finalidade específica. No primeiro caso, está-se diante da chamada
administração direta, que compreende um conjunto de órgãos
públicos despersonificados. No segundo caso, o serviço é transferido
às autarquias, às fundações públicas, às sociedades de economia
mista e às empresas públicas, cujas atividades são fiscalizadas e
controladas pelo poder público, nos termos da lei. As autarquias e as
fundações, por terem personalidade de direito público, só podem ser
criadas ou extintas por lei, ao passo que a criação ou a extinção das
empresas estatais, que são pessoas de direito privado, dependem de
autorização legislativa. Tais entes são dotados de autonomia
administrativa e financeira, têm patrimônio próprio e vinculam-se a
órgãos da administração direta, para fins de controle, conforme a
natureza da atividade.

Em Minas Gerais, a administração direta do Executivo abrange as
Secretarias de Estado, os órgãos autônomos e os órgãos colegiados
ou pluripessoais, que são órgãos públicos desconcentrados em razão
da matéria. órgãos públicos são unidades de ação do Estado, sem
personalidade jurídica e encontram-se em uma relação de
subordinação ou de hierarquia. Esses órgãos são partes componentes
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da estrutura administrativa da pessoa jurídica Estado, de modo que
os atos e contratos por eles praticados são imputáveis diretamente
àquele. Segundo o ensinamento de Hely Lopes Meirelies, "órgãos
públicos são centros de competência instituídos para o desempenho
de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é
imputada à pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação
com atribuições especificas na organização estatal" ("Direito
Administrativo Brasileiro". 16a ed. São Paulo: "Revista dos Tribunais",
1991, págs. 58 e 59).

Os órgãos autônomos são categorias de órgãos públicos com
situação peculiar na estrutura organizacional do Estado, em virtude da
relativa independência funcional de que dispõem no exercício de suas
atribuições, razão pela qual não deve haver vínculo de subordinação
entre eles e outras autoridades (Governador ou Secretários de
Estado). Tais órgãos constituem formas de desconcentração
administrativa, não possuem personalidade jurídica própria e têm
origem no art. 172 do Decreto-Lei n° 200, de 1967, que dispõe sobre a
organização administrativa federal. Em Minas Gerais, os órgãos
autônomos foram objeto de disciplina jurídica por meio da Lei
Delegada n° 5, de 1985, que dispõe sobre a organização, a estrutura
e os procedimentos do Poder Executivo Estadual. Com  a promulgação
da Carta mineira de 1989, o instituto em referência teve consagração
explícita no § 30 do art. 14, segundo o qual "é facultado ao Estado
criar órgão, dotado de autonomia financeira e administrativa, segundo
a lei, sob a denominação de órgão autônomo".

Como exemplos de órgãos dessa natureza podem-se mencionar a
Auditoria-Geral do Estado e a Ouvidoria de Polícia, que se
caracterizam pela desconcentração de serviços, e não pela
descentralização administrativa. Os órgãos colegiados também
integram a administração direta do Executivo, e suas decisões são
tomadas por maioria de votos, como é o caso do Conselho Estadual
de Educação e do Conselho de Política Ambiental - COPAM.

Não se devem confundir os institutos da desconcentração e os da
descentralização. Ambos relacionam-se ao fenômeno de
descongestionamento da Administração, ou seja, à transferência de
serviços do núcleo para setores periféricos. No entanto, a primeira
corresponde a uma divisão de atribuições ou competências no interior
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de uma mesma pessoa jurídica, ao passo que a descentralização
implica a retirada do serviço do centro e a transferência para outras
pessoas jurídicas instituídas pelo Estado. Conforme a lição de Celso
Antônio Bandeira de Mello:

"A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas: aquela
que originariamente tem ou teria titulação sobre certa atividade e
aqueloutra ou aqueloutras às quais foi atribuído o desempenho das
atividades em causa. A desconcentração está sempre referida a uma
só pessoa, pois cogita-se da distribuição de competências na
intimidade dela, mantendo-se, pois, o liame unificador da hierarquia"
("Curso de Direito Administrativo". 13a. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2001, pág. 117).
Onde há desconcentração administrativa existe relação de

subordinação ou de hierarquia, enquanto no fenômeno da
descentralização o que existe é a mera vinculação do ente ao Estado,
para efeitos de controle finalístico. Para exemplificar, toda Secretaria
de Estado é um órgão desconcentrado da administração direta,
desprovido de personalidade jurídica e subordinado ao Chefe do
Poder Executivo, que tem a prerrogativa de exercer o controle
irrestrito sobre a atuação do mencionado órgão, o que é uma
decorrência natural da hierarquia. Entretanto, quando se cogita de
uma entidade autárquica ou fundacional, está-se diante de uma
pessoa jurídica integrante da administração indireta, criada por lei,
com autonomia financeira e administrativa, dotada de patrimônio
próprio e submetida à tutela do Estado, que se expressa mediante um
controle restrito sobre a atuação do ente. Como não existe relação
hierárquica entre as entidades descentralizadas e o Estado, a
interferência deste na atuação daquelas limita-se aos termos da lei,
em razão da autonomia que lhes é concedida pelo legislador.

De acordo com o projeto de resolução em exame, a delegação
legislativa a ser conferida ao Chefe do Poder Executivo faculta-lhe
modificar a estrutura organizacional das administrações direta e
indireta, o que abrange a edição de leis delegadas para criar,
transformar ou extinguir órgãos ou unidades administrativas, modificar
competências e objetivos, mas não o habilita a criar, extinguir ou
transformar entidades descentralizadas, pois comportamentos dessa
natureza só podem ser efetivados por meio de projeto de lei ordinária.
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Igualmente, não poderá o Governador do Estado valer-se dessa
prerrogativa excepcional para retirar competências substanciais de
determinada autarquia ou fundação pública a ponto de fazê-las perder
a própria identidade funcional, pois, se assim ocorrer, estaria
utilizando a figura da lei delegada para extinguir ou transformar entes
da administração indireta, o que é vedado pelo ordenamento
constitucional. O Chefe do Poder Executivo deverá ter a cautela
devida para não transformar, por meio de leis delegadas, a essência
identificadora dos entes descentralizados, uma vez que essa
prerrogativa está implicitamente vedada na delegação de atribuições.
Assim, no exercício da competência delegada, é indispensável que a
autoridade política em referência aja com bom-senso, moderação e
dentro dos critérios de razoabilidade, para não descaracterizar as
entidades da administração indireta.

Dessa forma, nos termos do projeto de resolução em exame, é
perfeitamente possível ao detentor de tal prerrogativa delegada
promover a alteração de atribuições dos entes autárquicos e
fundacionais, bem como das empresas estatais (sociedades de
economia mista e empresas públicas), desde que as modificações em
sua estrutura orgânica não tenham o condão de subverter sua
natureza jurídica.

A grande vantagem da lei delegada refere-se à celeridade do
procedimento, uma vez que, obtida a necessária autorização desta
Assembléia Legislativa, é facultado ao Governador do Estado editar
os atos normativos para o enxugamento do aparelho burocrático,
contanto que o faça nos estritos termos da delegação legislativa.
Assim, as futuras leis delegadas deverão desdobrar as cláusulas da
resolução a ser aprovada por este parlamento, sem, todavia,
extrapolar seu conteúdo. No caso em tela, a manifestação prévia do
Poder Legislativo vincula a produção normativa do Executivo, que
deve se ater às premissas estabelecidas na delegação de poderes.
Esse fato demonstra que a delegação de atribuições ao Governador
do Estado não constitui 'cheque em branco" para fazer o que quiser,
mas sim o que deve ser feito com vistas à racionalização do aparelho
administrativo, em estreita fidelidade aos parâmetros estipulados por
esta Casa Legislativa. Eventual excesso de poder ou desvio de
finalidade no exercício da competência delegada é passível de
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correção pela própria Assembléia Legislativa, que poderá sustar os
atos normativos incompatíveis com a delegação, nos termos do art.
62, XXX, da Carta mineira, ou pelo Poder Judiciário, mediante
provocação da parte interessada.

Ao habilitar o Chefe do Poder Executivo a baixar leis delegadas para
a disciplina de determinadas matérias, o parlamento não está abrindo
mão de suas prerrogativas de legislador nem renunciando às suas
atribuições constitucionais de produção do direito positivo. Na
verdade, a lei delegada é um instrumento à disposição do Executivo, o
qual deve ser utilizado em circunstâncias especiais, sem as delongas
do processo legislativo formal e totalmente condicionado à deliberação
prévia do Legislativo. Este é que estabelece, de maneira antecipada e
com independência política, os balizamentos da ação normativa do
Governador do Estado, que deve observar fielmente o conteúdo e o
prazo fixados na delegação deste parlamento.

Levando-se em conta a pluralidade de atos normativos a serem
editados para a realização de uma reforma administrativa, o elevado
número de órgãos e entidades da administração direta e indireta, o
significativo número de cargos em comissão e funções de confiança, a
situação financeira por que passa o Estado, bem como a demora na
tramitação de projetos de lei ordinária, afigura-se-nos conveniente a
delegação de poderes ao Governador do Estado para a disciplina da
matéria. Aliás, a racionalização do aparelho burocrático estatal e a
modernização da administração pública constituem uma aspiração de
toda a sociedade mineira, que deseja ter uma administração cada vez
mais eficiente e menos burocrática, uma estrutura orgânica enxuta e
coerente com a realidade do Estado. Nos termos em que foi solicitada
a autorização legislativa, o mínimo que se espera dessa reforma é a
extinção de órgãos, cargos e funções públicos desnecessários,
principalmente em razão das dificuldades financeiras em que se
encontra o Estado.

Ademais, as reformas administrativas devem ser realizadas para
facilitar a vida do cidadão, pois, em última análise, todas as
modificações implementadas na estrutura organizacional do Poder
Executivo refletem-se, direta ou indiretamente, nos administrados, que
são os destinatários por excelência das ações estatais. Cada vez mais
conscientes de seus direitos, os administrados exigem mudanças e
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novos instrumentos de agir da Administração, os quais devem
prestigiar e efetivar o princípio da eficiência, consagrado
explicitamente no "caput" do art. 37 da Constituição da República, em
decorrência da Emenda à Constituição n° 19, de 1998. E exatamente
nesse estágio de transição e de mudança de paradigmas, cuja
manifestação normativa mais elevada reside na promulgação da
referida emenda à Constituição, que reputamos oportuna a delegação
de atribuições ao Chefe do Poder Executivo para promover a
racionalização e o aperfeiçoamento da máquina administrativa, de
modo a dotar o Estado da estrutura mais adequada possível à
satisfação dos interesses da coletividade.

Um ponto que merece algumas considerações diz respeito à
delegação de poderes solicitada pelo atual Governador do Estado,
quando, na verdade, o exercício dessa competência deverá ser
efetivado pelo futuro governante. Nesse particular, deve-se destacar
que os titulares do poder político se alternam, como é essencial em
todo regime democrático, mas a instituição permanece e os serviços
públicos devem funcionar normalmente. Assim, mais importante do
que discutir qual agente político poderá exercer as prerrogativas
inerentes à delegação de atribuições é a preocupação com o princípio
da continuidade do serviço e da administração pública. Além disso,
tanto no plano federal quanto no plano estadual existe uma comissão
técnica constituída especialmente para facilitar o trabalho de transição
entre o atual e o futuro Governo, tendo em vista o levantamento de
dados e informações necessários para subsidiar as vindouras ações
do poder público. Trata-se, na verdade, de uma conjugação de
esforços entre ambas as equipes de trabalho, cujo objetivo maior é
propiciar uma transição democrática e transparente, sem prejuízos
para os cidadãos.

Como o Direito não pode prescindir da realidade f ática ou das
circunstâncias históricas que justificam e norteiam a edição dos atos
normativos, o eventual uso da delegação legislativa pelo próximo
Governador do Estado não serve de empecilho à normal tramitação
deste projeto de resolução.

Finalmente, cumpre salientar que a Comissão de Constituição e
Justiça, por meio da Emenda n° 1, propôs fosse suprimido do texto do
projeto de resolução sob comento o dispositivo que faculta ao
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Governador do Estado realocar atividades e programas no âmbito
do Executivo, bem como remanejar dotações orçamentárias, uma vez
que tais ações integram o bloco de matérias indelegáveis previsto na
Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 2.472/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira -

Hely Tarqüínio - Cristiano Canõdo - Antônio Andrade - Sargento
Rodrigues (voto contrário) - Rogério Correia (voto contrário).
PARECER PARA O 1 <' TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.472/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de

Resolução n° 2.472/2002 tem por escopo delegar ao Governador do
Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre a
estrutura das administrações direta e indireta do Poder Executivo, nos
termos que menciona.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n° 1,
que apresentou. Em seguida, foi o projeto examinado pela Comissão
de Administração Pública, que opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão anterior.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto de resolução em tela delega poderes ao Governador do
Estado para elaborar, até 31/1/2003, leis delegadas que disponham
sobre a reforma administrativa no Poder Executivo com vistas à
racionalização da estrutura orgânica das administrações direta e
indireta. Essa delegação legislativa habilita o mencionado agente
político a criar, alterar e extinguir órgãos da administração
centralizada, além de modificar a estrutura orgânica das entidades
descentralizadas; criar, transformar e extinguir cargos públicos de
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provimento em comissão e funções de confiança, bem como a fixar
vencimentos; remanejar dotações orçamentárias e alterar as
vinculações das entidades da administração indireta.

A lei delegada é um ato normativo elaborado e editado pelo Chefe
do Executivo, mediante autorização do Poder Legislativo e nos limites
por este estabelecidos. Possui a mesma força hierárquica das leis
comuns, estando a diferença no que diz respeito à autoridade que a
elabora e a promulga. São excluídos do âmbito da delegabilidade os
atos de competência exclusiva da Assembléia Legislativa, a matéria
reservada à lei complementar e a legislação sobre planos plurianuais,
diretrizes orçamentárias e orçamentos. Nesse sentido, a Comissão de
Constituição e Justiça, por meio da Emenda n° 1, propôs fosse
suprimido do texto do projeto o dispositivo que faculta ao Governador
do Estado realocar atividades e programas no âmbito do Executivo,
bem como remanejar dotações orçamentárias, por integrar o bloco de
matérias indelegáveis previsto na Constituição mineira (art. 72, § 10,
II).

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a aprovação da
delegação não gera despesa para os cofres públicos. No entanto,
essa delegação não exime o Governador do Estado de observar os
consagrados princípios da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência, que devem nortear toda a administração pública. Além
disso, ressalta-se que todo ato administrativo deve estar de acordo
com o disposto na Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, visando a
uma ação planejada e transparente dos entes públicos.

Finalmente, vale destacar que, em conformidade com o disposto no
art. 62, XXX, da Constituição do Estado, compete à Assembléia
Legislativa, no exercício do controle sobre a atuação da administração
pública, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
dos limites da delegação legislativa. Assim, eventuais abusos do
Executivo na disciplina das matérias enumeradas na resolução
superveniente podem ter seus efeitos suspensos por ato deste
parlamento, que tem a obrigação constitucional de fiscalizar os atos
da administração pública, com o auxílio do Tribunal de Contas.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução n° 2.472/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dilzon

Meio - Ivair Nogueira - José Milton - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 53/2002
(Nova Redação, nos Termos do art. 138, § 2 0, do Regimento Interno)

Relatório
Comissão de Administração Pública

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe
sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Pública do Estado de
Minas Gerais. Aprovada no 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 3, a

matéria retorna a esta Comissão para receber parecer para o 20 turno,
cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa
e é parte deste parecer.

Em reunião anterior, esta relatoria emitiu parecer sobre a matéria,
concluindo pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4.

Entretanto, durante a fase de discussão do parecer, foram propostas
emendas, com as quais concordou o relator e que foram aprovadas
pelos membros da Comissão, tendo sido rejeitada a Emenda n° 2.
Dessa forma, atendendo ao disposto no art. 138, § 1°, do Regimento
Interno, foi-nos concedido o prazo legal para proceder à nova redação
do parecer, a fim de dar forma à matéria aprovada.

Fundamentação
O projeto de lei em exame institui plano de carreira para os

profissionais da educação pública do Estado e foi precedido de amplo
debate na comissão especialmente constituída para osestudos do
novo Estatuto do Magistério, consoante o Decreto n° 42.554, de
2/5/2002.

Para tanto, estabelece que o posicionamento do servidor ocupante
de cargo efetivo dos atuais quadros de pessoal da Secretaria de
Estado da Educação, na forma da correlação estabelecida no Anexo
V, dar-se-á mediante opção, manifestada expressamente no prazo de
90 dias, contados da data de vigência da disposição legal que fixar os
valores de vencimento das classes de cargos da carreira de que trata
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o projeto, sendo irretratável uma vez formalizada.

Dispõe o projeto que, na hipótese de redução da remuneração, em
decorrência do posicionamento do servidor, a diferença ser-lhe-á paga
a título de vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes
gerais concedidos, e integrará, para todos os efeitos, a remuneração
do servidor.

Por outro lado, o servidor que não fizer essa opção permanecerá na
situação em que se encontra, regido pela legislação anterior.

Ressalte-se, a propósito, que, com a vacância, os cargos efetivos
das classes que constituem os atuais quadros de pessoal da
Secretaria da Educação serão extintos.

Ratificando os pareceres anteriores, reconhecemos a importância do
plano de carreira para os profissionais da educação pública proposto
no projeto em exame, reunindo as funções de docência, apoio
pedagógico, técnico e administrativo, o que envolve, portanto, todas
as atividades desenvolvidas pela Secretaria da Educação.

Oportunamente, apresentamos, na conclusão, as Emendas n os 1 a
27, as quais contribuirão certamente para o êxito da proposição.

A Emenda n° 1, por sugestão do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
objetiva equacionar o problema relativo à jornada de trabalho de
cargos da classe de Assistente Técnico de Secretaria, a exemplo das
emendas aprovadas no 1° turno.

A Emenda n° 2, por sugestão do Deputado Gil Pereira, dá nova
redação ao art. 74, alterando, de forma mais justa, a ordem de
prioridade para a seleção dos candidatos à remoção.

Finalmente, por sugestão do Deputado Mauri Torres, a Emenda n° 3
visa a assegurar ao servidor que se encontra no exercício da função
de Secretário de Escola Estadual, na data de publicação da lei, a
continuidade do exercício, uma vez que, pela nova proposta, tal
função somente poderá ser exercida por ocupante de cargo efetivo de
Assistente Técnico de Secretaria.

As Emendas nos 4 a 27, por sugestão do Deputado Antônio Andrade
têm por escopo o aprimoramento do projeto, principalmente no que
concerne à jornada de trabalho, à remoção e à readaptação do
servidor e ao seu desenvolvimento na carreira.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

1Ã



984
53/2002 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a
27, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 22 o seguinte inciso V:
"Art. 22- ..................................................................
V - da classe de Assistente Técnico de Secretaria é de (30) trinta

horas semanais.".
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 74 a seguinte redação:
"Art. 74 - Os candidatos à remoção, a pedido, para uma mesma

localidade, serão classificados observando-se a seguinte ordem de
prioridade:

- o servidor cujo cônjuge, companheiro ou companheira, filho, pai
ou mãe necessite de tratamento médico especializado, mediante
comprovação por junta médica, ou cujo filho seja portador de
necessidades especiais ou apresente desajustes psicossociais
comprovadamente provocados pela ausência do pai ou da mãe;

II - o servidor que necessite de tratamento médico especializado,
mediante comprovação por junta médica, para localidade onde exista
essa possibilidade;

III - o servidor que pleiteia remoção para a Localidade onde mora o
cônjuge, companheiro ou companheira;

IV - o servidor que seja arrimo de família, para a localidade onde
reside a família.

Parágrafo único - Esgotando-se a ordem de prioridade estabelecida
nos incisos 1 a V do "caput", terá preferência o servidor:

- de maior tempo no cargo;
II - de maior tempo no Sistema Estadual de Educação;
III - de idade maior.".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 20 do art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18- ..............................................
§ 20 - A função de Secretário de Escola Estadual somente poderá

ser exercida por ocupante de cargo efetivo de Assistente Técnico de
Secretaria ou por ocupante de cargo efetivo do Quadro dos
Profissionais da Educação Pública que, na data de publicação desta
lei, se encontre no exercício da função.".
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EMENDA N°4

Dê-se à alínea "b", do inciso VIII do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - .........................................
VIII- ...............................................
b) Terapeuta educacional.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - O quadro dos profissionais da educação pública das

unidades escolares, do órgão central e dos órgãos regionais terá sua
composição numérica baseada nas diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Educação, levando-se em consideração as
atribuições e atividades específicas de cada classe e o projeto político
pedagógico da escola.".

EMENDA N° 6
Dê-se à alínea "a" do inciso IX do art. 9° a seguinte redação:
"Art. 90 - .......................................
IX- ...............................................
a) formação em nível superior de graduação específica.".

EMENDA N4° 7
Dê-se ao inciso XI do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - ........................................
XI - Assistente Técnico Educacional - ATED -: a ser ocupado por

servidor de nível médio técnico, que atue nos órgãos central e regional
para exercer atividades de apoio técnico administrativo ou
pedagógico.".

EMENDA N°8
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - A jornada de trabalho dos cargos efetivos será:

- para a classe de Professor da Educação Básica 1 e 2, de 24
horas semanais, das quais:

a) 18 destinam-se à regência de turmas ou de aulas;
b) 6 destinam-se ao desenvolvimento de atividades de

planejamento, preparação e avaliação do trabalho didático-
pedagógico e outras destinadas à articulação da escola com a
comunidade e à capacitação profissional dos servidores previstas no
Projeto Político-Pedagógico da Escola.

11 - para a classe de Pedagogo (Supervisor Pedagógico e Orientador
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Educacional):

a) parcial, de 24 horas semanais;
b) integral, de 40 (quarenta) horas semanais, com dedicação

exclusiva.
III - de Pedagogo (Inspetor Escolar), 40 (quarenta) horas, com

dedicação exclusiva.
IV - de Assistente Técnico de Secretaria e Ajudante da Educação,

30 (trinta) horas semanais.
V - das demais classes, 40 (quarenta) horas semanais.".

EMENDA N°9
Dê-se ao § 30 do art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25- ...........................................
§ 30 - É vedado acréscimo de horas semanais ao trabalho do

ocupante de dois cargos públicos, exceto quando se tratar de
exigência curricular.".

EMENDA N°10
No inciso 1 do art. 31, substitua-se a expressão 10% (dez por

cento)" por "20% (vinte por cento)".
EMENDA N° 11

Dê-se ao art. 73 a seguinte redação:
"Art. 73 - Ao ocupante de cargo da educação, casado com servidor

público, fica assegurado o direito à remoção, para acompanhar
cônjuge, companheiro ou companheira, quando este for removido, ou
em virtude de promoção que obrigue a mudança de domicílio.".

EMENDA N° 12
Dê-se ao § 1° do art. 76 a seguinte redação:
"Art. 76- ...................................................
§ 1° - A remoção prevista nos ais. 72 e 73 não está sujeita à

existência de vaga e de época para o processamento.".
EMENDA N°13

Dê-se ao art. 84 a seguinte redação:
"Art. 84 - Autorização especial é o ato pelo qual é permitido ao

servidor ausentar-se do seu cargo ou função por fim e período
determinados.".

EMENDA N° 14
Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:
'Ai. 91 - A readaptação, que poderá ser temporária ou definitiva,
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consiste em atribuição de encargo especial ou de transferência de
função.".

EMENDA N°15
Dê-se ao art. 92 a seguinte redação:
"Art. 92 - A readaptação, no caso de atribuição de encargo especial,

consiste na interrupção do exercício das atribuições específicas do
cargo, para desempenho de outras atividades em escola ou em outro
órgão, podendo ocorrer, quando o laudo médico prescrever, por
período de até um ano de afastamento.".

EMENDA N°16
Dê-se ao art. 93 a seguinte redação:
"Art. 93 - Quando o impedimento reconhecido em laudo médico

perdurar por tempo superior a um ano, o ocupante do cargo da
carreira dos profissionais da educação pública será readaptado, de
acordo com a orientação contida no laudo médico expedido por junta
oficial.".

EMENDA N°17
Dê-se ao caput" do art. 98 a seguinte redação:
"Art. 98 - O profissional da educação pública designado fará jus

durante o período de designação a:".
EMENDA N°18

Dê-se ao art. 107 a seguinte redação:
"Art. 107 - O profissional da educação pública faz jus a férias-prêmio

nos termos do disposto no inciso IV do art. 31 da Constituição do
Estado.".

EMENDA N°19
Dê-se ao inciso II do art. 111 a seguinte redação:
"Art. 111	- .........................................
II - reembolso das despesas efetivamente comprovadas, até o limite

do valor da remuneração mensal do servidor.".
EMENDA N°20

Dê-se ao art. 116 a seguinte redação:
"Art. 116 - E vedada ao ocupante de cargo da carreira de

profissionais da educação pública a acumulação de cargos ou funções
públicas, exceto quando houver compatibilidade de horário, nos
termos do estabelecido no art. 37, inciso XVI, da Constituição
Federal.".
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EMENDA N°21

Dê-se ao art. 124 a seguinte redação:
"Art. 124 - O programa de gestão das unidades escolares será

organizado de forma colegiada, em consonância com as normas e
diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação.".

EMENDA N°22
Dê-se ao "caput" do art. 131 a seguinte redação:
"Art. 131 - Constituem ainda transgressões passíveis de pena para

os profissionais da educação pública, além do previsto no Estatuto
mencionado no artigo anterior:".

EMENDA N°23
Acrescente-se ao art. 132 os seguintes § 5° e 6°:
"Art. 132- .............................................
§ 40 - O ocupante de cargo efetivo do Quadro do Magistério lotado

em caráter excepcional em órgão regional de ensino ou no órgão
central da Secretaria de Estado da Educação, nos termos do art. 11
da Lei n° 9.346 de 5 de dezembro de 1986, ou nos termos do art. 16
da Lei n° 13.961, de 27 de julho de 2001, poderá fazer a opção
referida no 'caput" deste artigo sem prejuízo da permanência no órgão
de exercício em que teve assegurada a lotação.

§ 50 - Ao professor que, na sistemática da Lei n° 9.381, de 18 de
dezembro de 1986, teve extensão da carga horária do cargo, fica
assegurado, para cálculo do vencimento com vistas a composição dos
proventos de aposentadoria, o direito à maior média qüinqüenal das
horas de trabalho assumidas, ainda que optante pela carreira
instituída nesta lei.".

EMENDA N°24
Dê-se ao parágrafo único do art. 133 a seguinte redação:
"Art. 133- ...............................................
Parágrafo único - Ao obter a habilitação de graduação plena

específica para as classes de cargo PEB 1 e PEB 2, o servidor a que
se refere este artigo será posicionado no Nível 1, da respectiva classe,
mediante requerimento.".

EMENDA N°25
Dê-se ao art. 137 a seguinte redação:
"ArL 137 - Ao detentor de função pública não se aplicam as normas

referentes à carreira de que trata esta lei, exceto as relativas ao
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cumprimento de carga horária e remuneração.'.

EMENDA N° 26
Acrescente-se ao art. 140 os seguintes § 1° e 2°:
"Art. 140 - .........................................................
§ 1° - O processo de avaliação de desempenho será regulamentado

no prazo máximo de um ano da publicação desta lei.
§ 2° - Expirado o prazo de que trata o parágrafo anterior, não

estando regulamentado o processo, serão deferidas as promoções
previstas nos arts. 37 e 40 desta lei ao servidor que, além de
comprovar as condições exigidas, não tenha registro de ocorrência
desabonadora de sua conduta no desempenho de suas funções.".

EMENDA N°27
Dê-se ao § 2 0 do art. 27 a seguinte redação e suprima-se o seu § 30:
"Art. 27- .........................................................
§ 20 - O vencimento básico de todos os profissionais da educação

pública será acrescido de 5% (cinco por cento) a cada progressão
horizontal.".

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Antõnio

Andrade - Hely Tarqüínio - Sebastião Navarro Vieira - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 53/2002

Dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Pública do
Estado de Minas Gerais.

Título 1
Do Estatuto e de Seus Objetivos

Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da
Educação Pública do Estado de Minas Gerais, observados os
princípios constitucionais e as disposições da Lei Federal n.° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e da Lei Federal n° 9.424, de 24 de
dezembro 1996.

Art. 20 - Para efeito do disposto nesta lei são levados em
consideração:

- a estrutura básica do Sistema Estadual de Educação;
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II - os planos, os programas, os projetos e as atividades em

desenvolvimento;
III - o plano que estrutura a carreira dos Profissionais da Educação

Pública;
IV - as condições estabelecidas em outras leis e regulamentos

pertinentes.
Título II

Da Estrutura e da Organização da Educação Pública
Capítulo 1

Dos Conceitos Básicos
Art. 30 - Para efeito desta lei entende-se por:

- Sistema Estadual de Educação o conjunto de instituições e de
órgãos da Secretaria de Estado da Educação que têm como objetivo
integrar e coordenar as ações educacionais, visando assegurar
educação de qualidade para todos;

II - profissional da educação pública o servidor
cargo efetivo, remunerado pelos cofres públicos,
estadual, em órgão regional ou no órgão central
Estado da Educação;

III - servidor público a pessoa que exerce cargo público e que seja
remunerado pelos cofres públicos;

IV - cargo público a mais simples, permanente e indivisível unidade
de ocupação funcional, prevista em lei, com denominação própria e
atribuições definidas;

V - cargo público de provimento efetivo o ocupado por servidor
aprovado em concurso público e nele legalmente investido;

VI - função o conjunto de direitos, obrigações e atribuições do
servidor em sua atividade profissional;

VII - função gratificada, de livre designação e dispensa, a exercida,
exclusivamente, por servidor ocupante de cargo efetivo, a quem se
atribui atividade de assessoramento ou direção;

VIII - classe o conjunto de cargos efetivos da mesma natureza, de
igual padrão ou escala de vencimentos e de mesmo grau de
responsabilidade, titulação e habilitação específicas;

IX - nível a linha de promoção vertical do servidor na carreira,
atribuído a cada classe de cargos, em ordem crescente, ao qual
corresponde a promoção hierárquica obtida em função da titulação e

titular ou não de
lotado em escola
da Secretaria de
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da habilitação específica e avaliação de desempenho;

X - grau a linha de progressão horizontal do servidor na carreira,
atribuído de acordo com o tempo e a avaliação de desempenho;

Xl - carreira o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho,
escalonadas segundo a responsabilidade, a complexidade das
atribuições e a remuneração;

XII - plano de carreira o conjunto de princípios e normas que
disciplinam o desenvolvimento do servidor na carreira, correlacionam
as respectivas classes de cargos efetivos com os níveis de
escolaridade e de remuneração dos profissionais que os ocupam e
estabelecem critérios para promoção e progressão.

Capítulo II
Das Categorias Funcionais

Art. 40 - A educação pública no Estado de Minas Gerais será
exercida por servidores que integram o Quadro dos Profissionais da
Educação Pública e abrange as atividades relacionadas com as
funções de:

- docência;
II - apoio pedagógico;
III - apoio administrativo;
IV - apoio técnico-pedagógico;
V - apoio técnico-administrativo;
VI - direção;
VII - assessoramento.

Capítulo III
Da Estrutura de Cargos

Art. 50 - Compõem o Quadro dos Profissionais da Educação Pública,
as seguintes classes de cargos e categorias profissionais:

- Professor da Educação Básica 1;
II - Professor da Educação Básica 2;
III - Formador de Educação Profissional;
IV - Pedagogo:
a) Inspetor Escolar;
b) Supervisor Pedagógico;
c) Orientador Educacional;
V - Assistente-Técnico de Secretaria;
VI - Assistente de Multimeios Didáticos;
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VII - Ajudante da Educação;
VIII - Analista da Educação Especial:
a) Fonoaudiólogo;
b) Terapeuta Educacional;
C) Psicólogo;
d) Fisioterapeuta;
e) Assistente Social;
IX - Bibliotecário;
X - Analista Educacional;
XI - Assistente Técnico-Educacional;
XII - Assistente Educacional;
XIII - Assistente de Multimeios;
XIV - Ajudante Educacional.

Capítulo IV
Do Quadro da Educação

Art. 60 - A educação pública estadual será exercida por integrantes
das categorias funcionais em consonância com os projetos
desenvolvidos pelos órgãos do Sistema Estadual de Educação.

Art. 70 - O Quadro dos Profissionais da Educação Pública das
unidades escolares, do órgão central e dos órgãos regionais terá sua
composição numérica baseada nas diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Educação, levando-se em consideração as
atribuições específicas de cada classe.

Art. 80 - A lotação e o local de atuação do ocupante de cargo das
classes a que se refere o artigo 5° são os constantes no Anexo 1 desta
lei.

Capítulo V
Da Investidura

Art. 9° - A investidura em qualquer um dos cargos efetivos depende
de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos e dar-se-á no nível e grau iniciais do respectivo cargo exigindo-
se, no mínimo, do interessado:

- em cargo da classe de Professor da Educação Básica, PEB 1:
formação em nível de ensino superior, obtida em curso normal
superior ou curso de Pedagogia com habilitação em magistério das
matérias pedagógicas;

li - em cargo da classe de Professor da Educação Básica, PEB 2:
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formação em nível de ensino superior, obtida em curso de
licenciatura, de graduação plena, na área do conhecimento específico,
ou formação em nível de ensino superior, obtida em outro curso,
desde que relacionado com a área de conhecimento específica do
currículo, cumulada com formação pedagógica complementar, obtida
nos termos da legislação vigente;

III - em cargo da classe de Formador da Educação Profissional: ter
capacidade profissional específica na área de atuação e
reconhecimento da notória competência;

IV - em cargo da classe de Pedagogo: formação em nível de ensino
superior, obtida em curso de licenciatura em Pedagogia, de graduação
plena, ou em nível de pós-graduação;

V - em cargo das classes de Assistente Técnico: formação em nível
de ensino médio, obtida em curso que proporcione, além da formação
geral, habilitação para o exercício de profissões técnicas;

VI - em cargo das classes de Assistente: formação em nível de
ensino médio;

VII - em cargo das classes de Ajudante: formação em nível de
ensino fundamental;

VIII - em cargo das classes de Analista:
a) formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura, de

graduação plena especifica;
b) registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei;
IX - em cargo da classe de Bibliotecário:
a) formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura, de

graduação plena especifica;
b) registro no órgão de classe.

Título III
Da Carreira dos Profissionais da Educação Pública

Capítulo 1
Do Plano de Carreira

Art. 10 - Fica estruturada a carreira dos Profissionais da Educação
Pública integrada dos cargos de classes de provimento efetivo que a
compõem.

Ari. 11 - Na estruturação da carreira dos Profissionais da Educação
Pública, são observados os princípios:

- da valorização do profissional da educação, que pressupõe:
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a) a unicidade do regime jurídico;
b) a manutenção de um sistema permanente de formação

continuada acessível a todo servidor, nos termos desta lei, com vistas
ao seu aperfeiçoamento profissional e à sua ascensão na carreira;

e) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiam, para fins
de promoção e progressão na carreira, o desempenho profissional e a
formação continuada do servidor, preponderantemente sobre o seu
tempo de serviço;

d) a remuneração compatível com a complexidade das tarefas
atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele exigida para
desempenhar com eficiência as atribuições do cargo que ocupa;

II - da humanização da educação pública, que pressupõe a garantia:
a) da gestão democrática;
b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas;
III - da observância do Plano de Desenvolvimento da Educação

Pública Estadual e, nas escolas estaduais, dos respectivos projetos
político-pedagógicos.

Capítulo II
Da Carreira do Profissional da Educação Pública

Seção 1
Das Classes de Cargos Efetivos

AI. 12 - A carreira dos Profissionais da Educação Pública é
constituída das classes de cargos efetivos que se seguem:

- Professor da Educação Básica PEB 1: a ser ocupado por servidor
de nível superior que atue na educação infantil e nas quatro séries
iniciais ou ciclos correspondentes do ensino fundamental;

II - Professor da Educação Básica PEB 2: a ser ocupado por
servidor de nível superior que atue nas quatro últimas séries ou ciclos
correspondentes do ensino fundamental e no ensino médio, com
denominação complementar referente a área de conhecimento;

III - Formador da Educação Profissional (FOEP): a ser ocupado por
servidor de reconhecido saber e capacidade profissional específica;

IV - Pedagogo (PEDG): a ser ocupado por servidor de nível superior,
com habilitação específica que atue na estrutura administrativa do
órgão central ou regionais ou em escola estadual, com denominação
complementar:

a) Inspetor Escolar;
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b) Supervisor Pedagógico;
c) Orientador Educacional;
V - Assistente Técnico de Secretaria (ATSE): a ser ocupado por

servidor de nível médio técnico, que atue em escola estadual para
exercer atividades de apoio técnico-pedagógico;

VI - Assistente de Multimeios Didáticos (ASMD): a ser ocupado por
servidor de nível médio, que atue em escola estadual para exercer
atividades de apoio técnico-pedagógico;

VII - Ajudante da Educação (AJIJE): a ser ocupado por servidor de
nível fundamental, que atue em escola estadual, para exercer
atividades de apoio administrativo;

VIII - Analista da Educação Especial (ANEE): a ser ocupado por
servidor de nível superior, que atue em escola de atendimento a
portador de necessidades especiais para exercer atividades de apoio
pedagógico, com formação em:

a - Fonoaudiologia;
b - Terapia Ocupacional;
c - Psicologia;
d - Fisioterapia;
e - Serviço Social;
IX - Bibliotecário (BIBL): a ser ocupado por servidor de nível

superior, que atue em escola estadual, órgãos central e regional para
exercer atribuições na área de biblioteconomia em atividades de apoio
pedagógico;

X - Analista Educacional (ANED) : a ser ocupado por servidor de
nível superior, que atue nos órgãos central e regional para exercer
atribuições na área de sua formação profissional em atividades
técnico-administrativas e técnico-pedagógicas;

XI - Assistente Técnico Educacional (ATED): a ser ocupado por
servidor de nível médio técnico, que atue nos órgãos central e regional
para exercer atividades de apoio técnico- administrativo;

XII - Assistente Educacional (ASED): a ser ocupado por servidor de
nível médio que atue nos órgãos central e regional para exercer
atividades de apoio técnico-administrativo

XIII - Assistente de Multimeios (ASMM): a ser ocupado por servidor
de nível médio, que atue nos órgãos central e regional para exercer
atividades de apoio técnico-pedagógico;
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XIV - Ajudante Educacional (AJED): a ser ocupado por servidor

de nível fundamenta!, que atue nos órgãos central e regional, para
exercer atividades de apoio administrativo;

Art. 13- Os cargos efetivos que compõem as classes da carreira dos
Profissionais da Educação Pública são lotados:

- em escola estadual de educação básica e centro de educação
profissional, em seus diversos níveis e modalidades e em
conservatório estadual de música, os constantes nos incisos 1, II, III, IV
alíneas "b" e "c", V, VI,  VII e IX do artigo anterior;

II - em escola estadual que atende, exclusivamente, educandos
portadores de necessidades educativas especiais, os constantes nos
incisos 1, II, IV alíneas "b" e "c". V, VI, VII, VIII e IX do artigo anterior;

III - nos órgãos central e regional da Secretaria de Estado da
Educação, os constantes nos incisos IV alínea "a", IX a XIV do artigo
anterior.

§ 1 0 - Para lotação em escola de educação especial exige-se do
servidor especialização adequada na forma de regulamento.

§ 20 - A lotação de cargos em escola estadual indígena obedece a
critérios próprios, previstos em regulamento, a fim de que sejam
respeitadas e atendidas as necessidades e as peculiaridades de cada
etnia.

§ 30 - A lotação em centro de educação profissional obedece a
critérios próprios, previstos em regulamento.

Art. 14 - As atribuições e atividades próprias dos cargos que
compõem as classes da carreira dos Profissionais da Educação
Pública são as descritas no Anexo II desta lei.

Seção II
Dos Níveis e Graus

Art. 15 - Os cargos efetivos que compõem as classes da carreira dos
Profissionais da Educação Pública são escalonados por níveis, em
ordem crescente, identificados pelos algarismos romanos 1, II. III e IV,
na forma do Anexo III.

Parágrafo único - As classes de cargos de PEB1 e PEB2 serão
acrescidas, excepcionalmente, de um nível especial identificado por T
(Transitório) anterior ao nível 1, da respectiva classe, para atender ao
disposto no artigo 133 desta lei.

Art. 16 - Os níveis dos cargos efetivos constituem as linhas de
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promoção vertical do servidor na carreira dos Profissionais da
Educação Pública e são atribuídos a esses cargos, em cada classe,
de acordo com a formação, titulação, tempo de serviço e avaliação de
desempenho do servidor, na forma de regulamento.

Art. 17- Cada nível dos cargos efetivos que compõem as classes da
carreira dos Profissionais da Educação Pública tem 10 (dez) graus,
designados por letras maiúsculas, de A a J, que correspondem à
progressão horizontal do servidor, observado o tempo de serviço e a
avaliação de desempenho, na forma de regulamento.

Seção III
Das Funções Gratificadas

Art. 18 - Ficam criadas as funções gratificadas de:
- Diretor de Escola Estadual;

II - Vice-Diretor de Escola Estadual;
III - Secretário de Escola Estadual.
§ 1° - Somente o ocupante de cargo efetivo de Professor ou

Pedagogo poderá exercer as funções de Diretor e de Vice-Diretor de
Escola Estadual.

§ 20 - Somente o ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico
de Secretaria poderá exercer a função de Secretário de Escola
Estadual.

§ 30 - As funções a que se refere este artigo são gratificadas na
forma do artigo 31 do Anexo IV desta lei.

§ 4° - Ao servidor ocupante de dois cargos efetivos, no exercício de
função gratificada, fica assegurada a percepção da remuneração dos
respectivos cargos e da gratificação correspondente à função,
calculada na forma do artigo 31 desta lei.

Art. 19 - O ato de designação para as funções gratificadas referidas
no artigo anterior é de competência do Secretário de Estado da
Educação, que definirá ainda as atribuições inerentes às funções,
observado o seguinte:

- para Diretor e Vice-Diretor de Escola Estadual, gestão
democrática, com consulta direta à comunidade escolar, nos termos
de legislação própria;

II - para Secretário de Escola Estadual, indicação pelo Diretor,
ouvido o colegiado escolar.

Seção IV
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Do Ingresso

Art. 20 - O ingresso na carreira dos Profissionais da Educação
Pública se dá com a investidura em cargo efetivo que compõe as
classes relacionadas no artigo 5 0 desta lei.

Art. 21 - O concurso público a que se refere o artigo 9 0 visa
preencher cargos vagos das classes da carreira dos Profissionais da
Educação Pública.

Seção V
Da Jornada de Trabalho

Art. 22 - A jornada básica de trabalho dos cargos efetivos:
- da classe de Professor da Educação Básica 1 e 2 é de 24 (vinte e

quatro) horas semanais, das quais:
a) 18 (dezoito) destinam-se à regência de turmas ou de aulas;
b) 6 (seis) destinam-se ao desenvolvimento de atividades de

planejamento, preparação e avaliação do trabalho didático-
pedagógico e outras destinadas à articulação da escola com a
comunidade e à capacitação profissional dos servidores previstas no
projeto político-pedagógico da escola;

II - das demais classes é de 40 (quarenta) horas semanais;".
Após o referido inciso, inclua-se:
"III - da classe de Pedagogo é de 24 (vinte e quatro) horas

semanais, podendo-se optar por 40 (quarenta) horas semanais;
IV - da classe de Ajudante de Serviços Gerais é de 30 (trinta) horas

semanais.".
E, no art. 27 da redação do vencido, substitua-se o § 2 0 por:
"§ 20 - O vencimento básico do servidor ocupante de cargo efetivo

será acrescido de 5% (cinco por cento) a cada progressão horizontal.
Art. 23 - A jornada de trabalho das funções gratificadas de Diretor,

Vice-Diretor e Secretário de Escola é de 40 (quarenta) horas
semanais, com dedicação exclusiva.

Art. 24 - O Profissional da Educação Pública, sujeito à exigência de
dedicação exclusiva, não pode ocupar outro cargo, emprego ou
função públicos na União, em outro Estado ou Município.

Art. 25 - No interesse do Sistema poderá ser atribuído ao Professor
acréscimo de horas semanais de trabalho, até o limite de 12 (doze)
horas.

§ 1 0 - A retribuição pecuniária das horas semanais de que trata este
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artigo é devida somente enquanto durar o período de seu
exercício.

§ 2° - O acréscimo de horas semanais somente poderá ser atribuída
ao ocupante de cargo de professor em exercício em escola.

§ 30 - E vedada a atribuição de acréscimo de horas semanais ao
trabalho ao ocupante de dois cargos públicos.

§ 40 - Compete ao Secretário de Estado da Educação dispor sobre
os critérios para atribuição do acréscimo de horas semanais de que
trata este artigo.

Seção VI
Do Vencimento Básico e da Remuneração

Art. 26 - A cada um dos cargos efetivos que compõem as classes da
carreira dos Profissionais da Educação Pública corresponde um
vencimento básico

Parágrafo único - O vencimento básico é a retribuição pecuniária
devida ao Profissional da Educação Pública, pelo exercício do cargo
correspondente à classe, nível e grau, considerada a carga horária.

Art. 27 - O vencimento básico do nível 1 de cada cargo é fixado em
lei.

§ 1° - O valor do vencimento básico dos níveis subseqüentes,
correspondente ao nível alcançado por promoção vertical, será
calculado tendo por base o nível 1 acrescido dos seguintes
percentuais:

1 - 10% (dez por cento), para o Nível II;
2 - 30% (trinta por cento), para o Nível III;
3 - 50% (cinqüenta por cento), para o Nível IV.
§ 20 - O vencimento básico do servidor ocupante de cargo de PEB 1

e PEB 2 será acrescido de 5% (cinco por cento) a cada progressão
horizontal.

§ 30 O vencimento básico do servidor ocupante dos demais cargos
será acrescido de 2% (dois por cento) a cada progressão horizontal.

Art. 28 - A remuneração do Profissional da Educação Pública,
corresponde ao valor do vencimento básico do cargo, acrescido das
vantagens permanentes estabelecidas em lei.

Art. 29 - Piso salarial corresponde ao valor definido para o grau A do
nível inicial da tabela de vencimentos, correspondente à carga horária
semanal de trabalho.
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Art. 30 - Além do vencimento básico, os servidores que ocupam

cargos efetivos que constituem as classes do Quadro dos
Profissionais da Educação fazem jus à percepção das vantagens
pecuniárias criadas por esta lei e outras, de caráter geral, concedidas
aos servidores civis do Estado, desde que essas não tenham o
mesmo título nem idêntico fundamento de outras já integrantes da sua
remuneração.

Seção VII
Das Gratificações e Incentivos

Art. 31 - As gratificações a que se refere o artigo 18 desta lei
incidirão sobre o nível 1, Grau A, da tabela de vencimento
correspondente ao cargo de Pedagogo - 40 (quarenta) horas,
observados os seguintes percentuais, na forma do Anexo IV desta lei:

- de 10% (dez por cento), 40% (quarenta por cento), 60% (sessenta
por cento) ou 80% (oitenta por cento), conforme o número de turmas
do estabelecimento, na forma do Anexo IV desta lei, pelo exercício da
função de Diretor de Escola Estadual - FG-DE;

II - de 25% (vinte e cinco por cento), 40% (quarenta por cento) ou
60% (sessenta por cento), conforme o número de turmas do
estabelecimento, na forma do Anexo IV desta lei, pelo exercício da
função de Vice-Diretor de Escola Estadual - FG-V13;

III - de 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento) ou 20% (vinte
por cento), conforme o número de turmas do estabelecimento, na
forma do Anexo IV desta lei, pelo exercício da função de Secretário de
Escola Estadual - FG-SE.

Art. 32 - Os incentivos financeiros são adicionais temporários,
estabelecidos em razão do exercício do cargo pelos Profissionais da
Educação Pública, nas condições especificadas em lei.

§ 1° - As vantagens pecuniárias de que trata este artigo são devidas
durante o tempo em que persistir a situação ou a condição que as
justificam;

§ 2° - Os incentivos financeiros não são acumuláveis e não se
incorporam para qualquer fim.

Art. 33 - Fica instituído o incentivo de 20% (vinte por cento),
calculado sobre o vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo
servidor, devido na forma estabelecida em regulamento, nas seguintes
situações:
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- pelo trabalho em escola que atende, exclusivamente,

educandos portadores de necessidades especiais;
II - pelo trabalho em escola localizada no meio rural;
III - escolas localizadas em áreas definidas de vulnerabilidade social.
Art. 34 - Os incentivos de que trata esta seção não são devidos aos

Profissionais da Educação Pública que se afastarem de suas funções,
salvo nos casos de:

- férias regulamentares;
II - casamento ou luto, até 8 (oito) dias;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - licença para tratamento de saúde;
VI - acidente em serviço ou moléstia profissional;
VII - participação em congresso, seminário, conferência ou outros

eventos diretamente ligados à área da educação, com autorização do
Secretário de Estado da Educação;

VIII - missão oficial, diretamente ligada ao exercício do cargo;
IX - prestação de serviços obrigatórios por lei;
X - licença à adoção;
Xl - disposição para exercer mandato eletivo em sindicato

representante da categoria, na forma da lei;
XII - afastamento para estudos, de interesse do Sistema Estadual de

Educação, na forma da regulamentação.
Seção VIII

Do Desenvolvimento na Carreira
Art. 35 - O desenvolvimento do servidor na Carreira do Quadro da

Educação se dará por:
- promoção vertical;

II - progressão horizontal.
Art. 36 - As modalidades de promoção e progressão referidas no

artigo anterior são independentes.
Art. 37 - A promoção vertical é a passagem do servidor de um nível

para o imediatamente superior dentro de uma mesma classe de
cargos, que ocorrerá periodicamente por força de sua formação,
titulação, tempo de serviço e avaliação de desempenho, articuladas
com o projeto político pedagógico da escola, nos termos em que
dispuser o regulamento.
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Parágrafo único - A formação de que trata este artigo dar-se-á

mediante comprovação da escolaridade constante no Anexo III desta
lei.

Art. 38 - Para efeito da promoção vertical, a titulação do profissional
da educação pública deve ser comprovada por diploma ou certificado
expedido por instituição regularmente autorizada a ministrar cursos,
observando-se:

- para os ocupantes de cargos das classes de Professor de
Educação Básica 1 e 2 e de Pedagogo, somente aqueles voltados
para a área da educação;

li - para os ocupantes de cargos das demais classes, somente
aqueles voltados para a área específica do cargo.

Art. 39 - A progressão horizontal ocorre pela mudança do grau do
cargo do nível em que o servidor se encontra para o grau
subseqCiente, no mesmo nível, de acordo com seu tempo de serviço e
avaliação de desempenho.

Art. 40 - Para a concessão da progressão horizontal, serão
observados os seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercício de seu cargo;
II - cumprir o interstício de 3 (três) anos, no mesmo grau;
III - não se ter afastado do efetivo exercício de seu cargo por mais

de 10 (dez) dias, continuados ou não, exceto nas hipóteses de
afastamentos permitidos em lei, no período do interstício;

IV - não ter recebido punição disciplinar de suspensão ou destituição
de funções gratificadas;

V - ter recebido avaliação de seu desempenho que recomende a
progressão.

Parágrafo único - Nos casos de afastamento por motivo de licença
para tratamento de saúde, por período superior a 150 (cento e
cinqüenta) dias, a contagem de tempo de serviço será suspensa,
reiniciando-se, quando do retorno do servidor, para completar o tempo
de que trata o inciso li, deste artigo.

Art. 41 - O desenvolvimento do servidor na carreira por promoção
vertical e progressão horizontal dar-se-á após o cumprimento do
estágio probatório.

Art. 42 - A avaliação de desempenho, processual, contínua e
diagnóstica, obedecerá a critérios e parâmetros definidos em

rs



1003
regulamento, assegurado ao servidor o direito de recurso.

Seção IX
Da Formação Continuada

Art. 43 - O sistema permanente de formação continuada
compreende:

- atividades e cursos programados, realizados e desenvolvidos pela
Secretaria de Estado da Educação;

II - cursos realizados por instituições regularmente autorizadas a
ministrá-los.

§ 1° - Fica garantido ao servidor ocupante de cargo da carreira dos
Profissionais da Educação Pública que atenda aos requisitos
estabelecidos pelo Secretário de Estado da Educação o acesso aos
cursos e atividades de que trata este artigo.

§ 2° - Para freqüentar cursos a que se refere o inciso II deste artigo,
o servidor poderá requerer ao Secretário de Estado da Educação
afastamento remunerado por período correspondente a duração do
respectivo curso, desde que:

1 - seja estável no serviço público;
2 - atenda aos requisitos específicos para o caso;
3 - não tenha obtido afastamento mesmo que para freqüentar outro

curso, nos 3 (três) últimos anos.
§ 3° - O servidor com afastamento remunerado para frequentar

curso, na forma do parágrafo anterior, retornará ao exercício de seu
cargo efetivo e dele não podendo se afastar, voluntariamente ou obter
licença para tratar de interesse particular, pelo mesmo período do
curso, sob pena de ter de repor aos cofres públicos o valor da
remuneração e do curso, que lhe foram pagos durante o seu
afastamento;

§ 4° - No caso de desistência ou desligamento do curso, por motivo
injustificado, fica obrigado o servidor a restituir o valor recebido,
devidamente atualizado-

Art. 44 - O período de afastamento para freqüentar curso, a que se
refere o artigo anterior, é considerado, para todos efeitos legais, como
de efetivo exercício.

Art. 45 - O afastamento dos Profissionais da Educação Pública
poderá ser concedido:

- para freqüentar cursos de formação continuada, em conformidade
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com a política educacional do Sistema Estadual de Educação;

II - para freqüentar cursos de formação e especialização profissional
ou de pós-graduação, no pais ou no exterior;

III - para participar de estágios, congressos e outras reuniões de
natureza científica, cultural e técnica, inerentes às funções
desempenhadas pelo Profissional de Educação Pública.

Seção X
Da Comissão de Avaliação de Desempenho

Art. 46 - A Secretaria de Estado da Educação constituirá comissão
paritária permanente de acompanhamento e de avaliação de
desempenho dos Profissionais da Educação Pública, com a seguinte
competência:

- acompanhar e supervisionar o processo de avaliação de
desempenho;

II - analisar e decidir os recursos interpostos por Profissionais da
Educação Pública.

Art. 47 - A comissão de que trata o artigo anterior será composta por
8 (oito) membros titulares e igual número de suplentes, designados
por ato do Secretário de Estado da Educação, a saber:

- quatro membros titulares e quatro suplentes indicados pela
representação sindical dos Profissionais da Educação;

II - dois membros titulares e dois suplentes indicados pela Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração;

III - dois membros titulares e dois suplentes indicados pela
Secretaria de Estado da Educação.

§ 1° - O mandato de membro da comissão será de 2 (dois) anos,
podendo ocorrer recondução por igual período.

§ 2° - As atividades da comissão não serão remuneradas.
Art. 48 - A comissão paritária permanente de acompanhamento e

avaliação de desempenho será presidida por um membro titular,
representante da Secretaria de Estado da Educação, que terá o voto
de qualidade.

Art. 49 - E vedado a qualquer membro da comissão participar de
reunião em que for julgado assunto de seu interesse ou de parente
consangüíneo até o 2° grau.
Art. 50 - As normas de funcionamento e as atribuições

complementares da comissão de avaliação de desempenho serão
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estabelecidas pelo Secretário de Estado da Educação.

Art. 51 - No processo de avaliação de desempenho articular-se-ão,
quando necessário, para fins relativos às suas respectivas
competências, a comissão de avaliação de desempenho e a unidade
escolar.

Art. 52 - A avaliação de desempenho será feita individualmente pelo
servidor, pela chefia imediata e pelo Colegiado da Escola, na forma de
regulamento.

Parágrafo único - Ao Colegiado da Escola cabe relatar os resultados
da avaliação.

Título IV
Do Regime Funcional

Capítulo 1
Do Concurso

Art. 53 - A investidura em cargo da carreira depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista nesta lei e no edital, ressalvadas as designações para
funções gratificadas previstas nesta lei, de livre designação e
dispensa:

- constituirão parte integrante do edital os programas das provas
dos concursos, os valores atribuídos aos títulos, bem como o número
de vagas existentes em cada local de atuação;

II - na avaliação dos títulos poderá ser dado valor à experiência nas
funções inerentes ao cargo objeto do concurso.

Art. 54 - Para elaboração de edital de concurso público para
provimento de cargos da carreira dos Profissionais da Educação
Pública, será instituída comissão, assegurada a participação de
representantes do sindicato dos profissionais da educação.

Art. 55 - Além de outras condições estabelecidas em edital, o
candidato deverá comprovar:

- ser brasileiro;
II - estar em gozo de direitos políticos;
III - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
IV - ter nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - ter idade mínima de dezoito anos;
VI - estar apto em inspeção de saúde.
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Art. 56 - O resultado do concurso será homologado pelo

Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
publicando-se no órgão oficial do Estado a relação dos candidatos
aprovados, em ordem de classificação.

§ 1° - A homologação deverá ocorrer no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias a contar da data de realização do concurso,
salvo motivo de relevante interesse público justificado em despacho
do Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração.

§ 20 - Os candidatos aprovados, e classificados até o limite das
vagas previstas no edital têm assegurado o direito à nomeação, no
prazo da validade do concurso.

§ 30 - Os demais candidatos aprovados que excederem o limite de
vagas previstas no edital serão classificados na forma a manter
recursos humanos aptos a prover os cargos que venham a vagar, ou
que sejam criados, no prazo da validade do concurso.

Capítulo lI
Da Nomeação

Art. 57 - A nomeação obedecerá a ordem de classificação em
concurso, conforme as condições estabelecidas no edital:

- a nomeação dar-se-á no nível e grau iniciais do cargo para o qual
foi aprovado;

II - o ato da nomeação será publicado no prazo de até 120 (cento e
vinte) dias contados da homologação do concurso;

III - a nomeação será feita em caráter efetivo, sujeitando-se o
servidor nomeado à apuração do cumprimento dos requisitos do
estágio probatório e avaliação especial de desempenho por meio de
comissão instituída para essa finalidade, na forma da lei.

Capítulo III
Da Posse

Art. 58 - A posse é o ato que investe o servidor em cargo público.
Art. 59 - A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias,

contados da data da publicação do ato de nomeação, podendo ser
prorrogada por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

§ 1° - E permitida a posse por procuração específica.
§ 2° - A posse dependerá do cumprimento, pelo interessado, das

exigências legais e regulamentares para investidura no cargo.
§ 30 - E de competência do Secretário de Estado da Educação dar
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posse ou delegar a prática desse ato.

Art. 60 - Ao tomar posse, o concursado deverá declarar, por escrito,
em formulário próprio, se exerce ou não outro cargo, emprego ou
função pública federal, estadual ou municipal.

§ 1° - Não será empossado o concursado ocupante de cargo,
emprego ou função de acumulação vedada, conforme o disposto na
Constituição Federal.

§ 2° - O concursado já ocupante de cargo público inacumulável,
deverá apresentar comprovante do pedido de exoneração desse
cargo no ato da posse.

Art. 61 - O concursado já ocupante de cargo efetivo no Estado e em
situação funcional que possa ser caracterizada como de abandono de
cargo, deverá comparecer ao órgão competente, para regularizá-la,
antes da posse.

Capítulo IV
Do Exercício

Art. 62 - A determinação do local de exercício do Profissional da
Educação Pública será feita por ato de lotação.

§ 1° - O exercício deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias contados da data da posse.

§ 20 - Os atos de provimento ficarão automaticamente sem efeito se,
por omissão do nomeado, o exercício não ocorrer no prazo previsto no
parágrafo anterior.

§ 3 0 - A autoridade competente para dar posse é também para dar o
exercício.

Título V
Da Movimentação de Pessoal

Capítulo 1
Da Lotação

Art. 63 - Lotação é a indicação da localidade, da unidade escolar ou
do órgão central ou regional em que o ocupante de cargo terá
exercício.

Art. 64 - O Profissional da Educação Pública será lotado em unidade
escolar ou órgão central ou regional, observados os respectivos
quadros de lotação e os seguintes critérios:

- não havendo carga horária completa em uma unidade, o
Profissional da Educação Pública exercerá suas funções em até duas

WA
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unidades escolares da mesma Superintendência Regional de
Ensino, priorizando a unidade mais próxima;

- na hipótese do inciso anterior, será considerada unidade de
lotação do servidor aquela em que ele cumprir maior carga horária;

III - a unidade escolar de lotação do servidor será responsável pelo
registro e controle de sua situação funcional.

Art. 65 - Aos Profissionais da Educação Pública nomeados, fica
assegurado o direito de escolher a unidade escolar em que serão
lotados, respeitada a ordem de classificação no concurso.

Art. 66 - Poderá ocorrer a mudança de lotação, dentro da mesma
localidade, considerando o projeto político-pedagógico da escola:

- a pedido do profissional;
II - por meio de permuta;
III - "ex off ício".
Art. 67 - O atendimento dos pedidos de mudança de lotação está

condicionado à existência de vagas e à ordem de prioridade
estabelecida de acordo com os seguintes critérios:

- maior tempo de exercício no cargo;
II - maior tempo no Sistema Estadual de Educação;
III - idade maior.
Art. 68 - A mudança de lotação "ex offício", por conveniência do

Sistema, obedecerá os seguintes critérios:
- menor tempo de exercício na unidade escolar;

II - menor tempo de exercício no Sistema;
III - idade menor.
Art. 69 - O requerimento de mudança de lotação deve ser

protocolizado na unidade de ensino ou órgão do Sistema, nos meses
de abril e outubro de cada ano, e, se deferidos, a nova lotação
ocorrerá nos meses de julho e janeiro.

Capítulo II
Da Remoção

Art. 70 - A movimentação dos Profissionais da Educação Pública
será feita mediante remoção, quando da determinação de
deslocamento do servidor de uma para outra localidade.

Art. 71 - A remoção do Profissional da Educação Pública poderá ser
feita a pedido, observando-se:

- as vagas existentes;
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II - a classificação dos candidatos de acordo com as prioridades

estabelecidas no artigo 74 desta lei;
III - o exercício de atividades da mesma natureza, do mesmo nível e

grau de habilitação do cargo, quando se tratar de remoção por
permuta;

IV - a conveniência do Sistema.
Art. 72 - A remoção do Profissional da Educação Pública poderá ser

feita ex officio, por conveniência do Sistema.
Art. 73 - Ao ocupante de cargo da educação, casado com servidor

público, fica assegurado o direito à remoção ex offício, para
acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira, quando este for
removido ex officio, ou em virtude de promoção que obrigue a
mudança de domicílio.

Art. 74 - Os candidatos à remoção, a pedido, para a mesma
localidade, serão classificados observando-se a seguinte ordem de
prioridade:

- para a localidade onde mora o cônjuge, companheiro ou
companheira;

li - o doente, para a localidade onde exista tratamento médico
especializado, comprovado por junta médica;

III - quando o cônjuge, companheiro ou companheira, ou filho,
necessitar de tratamento médico especializado, devidamente
comprovado;

IV - o arrimo, para a localidade onde reside a família.
Parágrafo único - Esgotando-se a ordem de prioridade dos incisos 1

a IV deste artigo, observar-se-á:
1 - o de maior tempo no cargo;
2 - o de maior tempo no Sistema Estadual de Educação;
3 - o de idade maior.
Art. 75 - O servidor que responde a processo administrativo

disciplinar não poderá ser removido, até a conclusão do processo.
Art. 76 - O requerimento de remoção deverá ser protocolizado na

Superintendência Regional de Ensino do órgão de lotação do servidor,
até o dia trinta de abril ou trinta de outubro de cada ano, devidamente
instruído, e será processado nos meses de julho e janeiro.

§ P - A remoção prevista no artigo 72 não se sujeita à existência de
vaga e época para o processamento.
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§ 20 - Observados os prazos previstos no caput deste artigo, a

remoção será processada de duas formas:
1 - regional, obedecida a ordem de classificação dos candidatos que

requereram remoção para localidades pertencentes à mesma
jurisdição da Superintendência Regional de Ensino - SRE;

2 - estadual, obedecida a ordem de classificação dos candidatos que
requereram remoção para localidade pertencente a outra
Superintendência Regional de Ensino - SRE.

Capítulo III
Da Adjunção

Art. 77 - Adjunção é a liberação do servidor estável, ocupante de
cargo de Professor e de Pedagogo, para exercer atividades
específicas de seu cargo, em escola ou em outro órgão público de
ensino, mediante convénio.

Art. 78 - A adjunção dar-se-á a pedido ou por iniciativa do Sistema,
com a anuência do Profissional da Educação Pública, respeitada a
conveniência pedagógica da unidade escolar.

Art. 79 - A adjunção dar-se-á com ou sem ónus para o Estado.
Art. 80 - A adjunção deve efetivar-se em período de férias escolares.
Art. 81 - A adjunção tem validade por período de 1 (um) ano,

podendo ser renovada por conveniência do Sistema, ouvido o
Profissional da Educação Pública.

Art. 82 - A adjunção pode ocorrer:
- em escola ou em outro órgão de ensino ou de educação de

município do Estado, mediante convênio;
II - em escola ou em outro órgão de ensino ou de educação

mantidos por entidades públicas, fundações com fins educacionais ou
com fins de pesquisa, sem fins lucrativos, mediante convênio ou
ajuste de natureza pedagógica com o Estado;

III - em entidade que ministre educação especial, sem fins lucrativos.
Art. 83 - O ocupante de cargo de Professor ou Pedagogo, está

sujeito à inspeção escolar da região de ensino onde se localiza a
escola ou o órgão onde se encontra em adjunção.

Capítulo IV
Da Autorização Especial

Art. 84 - Autorização especial é o ato pelo qual é permitido ao
servidor ausentar-se do seu cargo ou função por período determinado.
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Art. 85 - A autorização especial, respeitada a conveniência do

Sistema, poderá ser concedida ao Profissional da Educação Pública
pelo Secretário de Estado da Educação, para:

- integrar comissão especial ou grupo de trabalho, estudo ou
pesquisa, por um ano, prorrogável a critério do Secretário de Estado
da Educação;

II - participar de congresso ou reunião científica, por até 2 (dois)
meses em cada ano;

III - participar como discente de curso de especialização, extensão e
atualização por até 1 (um) ano;

IV - participar como docente de curso de especialização, extensão e
atualização por até 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um), exigido o
interstício de 2 (dois) anos para nova autorização, sem ônus para o
Estado;

V - freqüentar curso de habilitação desde que sem ônus para o
Estado, pelo tempo suficiente para o término do curso.
Art. 86 - O ato de autorização especial é da competência do

Secretário de Estado da Educação.
Art. 87 - O Profissional da Educação Pública, em regime de

autorização especial, tem direito ao vencimento e vantagens do seu
cargo efetivo, exceto na situação prevista nos incisos IV e V do artigo
85 desta lei.

Art. 88 - O ato da autorização especial será cancelado, caso seja
comprovado que o Profissional da Educação Pública se encontra
exercendo outra atividade remunerada.

Capítulo V
Da Readaptação

Art. 89 - Readaptação é a atribuição de atividades especiais ao
servidor, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental, verificada em inspeção por junta oficial
multidisciplinar de saúde.

Art. 90 - O Profissional da Educação Pública readaptado poderá ser
avaliado, a qualquer tempo, por junta oficial, a requerimento próprio ou
mediante solicitação fundamentada da chefia imediata.

Art. 91 - A readaptação, que poderá ser temporária ou definitiva,
consiste em atribuição de encargo especial ou de transferência cargo.

Art. 92 - A readaptação, no caso de atribuição de encargo especial,
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consiste na interrupção do exercício das atribuições específicas
do cargo, para desempenho de outras atividades em escola ou em
outro órgão, podendo ocorrer, quando o laudo médico prescrever,
período de até 1 (um) ano de afastamento.

Art. 93 - Quando o impedimento reconhecido em laudo médico
perdurar por tempo superior a 1 (um) ano, o ocupante do cargo da
carreira dos Profissionais da Educação Pública será readaptado por
transferência de cargo, de acordo com a orientação contida no laudo
médico expedido por junta oficial.

Art. 94 - O readaptado que exercer outras atividades, incompatíveis
com o estabelecido em laudo médico expedido pela junta oficial, terá
imediatamente cassada a sua readaptação e responderá
administrativamente pelo seu ato.

Art. 95 - A readaptação não acarretará aumento ou redução do
vencimento e das vantagens de caráter permanente do Profissional da
Educação.

Título VI
Do Regime de Trabalho

Capitulo Único
Da Designação para Função Pública

Art. 96 - Designação para função pública é o chamamento, em
caráter temporário, para o exercício das atribuições dos cargos de
Professor e Pedagogo, Assistente Técnico de Secretaria e Ajudante
da Educação, na forma de regulamento.

Art. 97 - A designação ocorrerá dentro do ano civil e não poderá ter
início durante as férias escolares, salvo necessidade imperiosa

Art. 98 - O Profissional da Educação Pública designado fará jus
durante o período de convocação a:

- remuneração correspondente ao nível e grau iniciais da classe do
cargo para a qual for designado;

II - férias e gratificação natalina proporcionais ao período trabalhado;
III - licença maternidade ou paternidade e para tratamento de saúde;
IV - direitos assegurados ao Profissional da Educação Pública,

exceto desenvolvimento na carreira.
Art. 99 - A designação se dará por ato do Secretário de Estado da

Educação ou por delegação de competência.
Titulo VII
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Dos Direitos e Deveres

Capítulo único
Dos Direitos

Art. 100- São direitos dos Profissionais da Educação Pública:
- receber remuneração correspondente ao cargo que exerce de

acordo com sua classe, nível e grau, o tempo de serviço e a carga
horária;

II - escolher e aplicar os métodos, os processos, as técnicas
didáticas e as formas de avaliação de aprendizagem, observadas as
diretrizes do Sistema Estadual de Educação e em consonância com o
projeto político-pedagógico da escola;

III - ter a oportunidade de formação continuada e valorização
profissional;

IV - receber incentivos para a realização de trabalhos didáticos ou
técnico-científicos, referentes a sua função;

V - reunir-se no local de trabalho, fora do horário escolar, para tratar
de assuntos de interesse da educação ou da comunidade, sem fins
lucrativos e sem prejuízo das atividades escolares e dos princípios
educacionais, ouvido o responsável pela unidade;

VI - usufruir as demais vantagens previstas em lei.
Seção 1

Da Aposentadoria
Art. 101 - A aposentadoria do Profissional da Educação Pública,

titular de cargo efetivo, dar-se-á nos termos da Constituição Federal e
os proventos calculados de acordo com o disposto na Lei
Complementar n°64, de 25 de março de 2002.

Art. 102 - Ao Profissional da Educação Pública, titular de cargo
efetivo que tiver ingressado no serviço público estadual até 31 de
dezembro de 2001, são assegurados os direitos e as garantias da
legislação vigente, nos termos da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002.

Art. 103 - Ao Profissional da Educação Pública, designado, é
assegurada a aposentadoria, observadas as regras do regime geral
de previdência social - RGPS, conforme disposto no artigo 79 da Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

Seção lI
Das Férias Anuais e Férias-Prêmio

WC
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Art. 104 - O ocupante de cargo das classes da carreira dos

Profissionais da Educação Pública terá férias anuais de:
- 45 (quarenta e cinco) dias, se ocupante de cargo da classe de

Professor de Educação Básica 1 e 2 em exercício da docência, sendo
30 (trinta) dias gozados no período de férias escolares e os 15
(quinze) dias restantes na forma de recessos, de acordo com o que
dispuser o calendário escolar, observando-se as conveniências
didáticas e administrativas da unidade escolar.

II - 25 (vinte cinco) dias úteis, se ocupante de cargo de Professor de
Educação Básica 1 e 2 quando em exercício de outras atividades ou
funções e o ocupante de cargo das demais classes que integram a
carreira.

Art. 105 - Será pago aos Profissionais da Educação Pública 1/3 a
mais da remuneração, correspondente ao mês das férias anuais.

Art. 106 - Os períodos de férias anuais são contados como de
efetivo exercício, para todos os efeitos.

Art. 107 - O Profissional da Educação Pública gozará férias-prêmio
nos termos do disposto do inciso IV do artigo 31 da Constituição do
Estado.

Seção III
Das Licenças e dos Afastamentos

Art. 108 - Ao Profissional da Educação Pública serão concedidos as
licenças e os afastamentos de acordo com a legislação pertinente:

- para tratamento de saúde;
II - por acidente de trabalho ou moléstia profissional;
III - por motivo de doença em pessoa da família;
IV - por maternidade, adoção e paternidade;
V- para prestação de serviço militar;
VI - para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira;
VII - para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade

sindical representativa dos Profissionais da Educação Pública;
VIII - para concorrer a mandato público eletivo;
IX - para exercer o mandato público eletivo;
X - para tratar de interesses particulares.
§ 1° - O servidor não poderá permanecer em licença para tratar de

interesses particulares por prazo superior a 2 (dois) anos, nem gozar
novo período antes do decurso de 24 (vinte quatro) meses de efetivo
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exercício após o término da licença anterior.

§ 2° - Não são considerados de efetivo exercício o período das
licenças correspondentes aos incisos III, VI e X.

Seção IV
Das Concessões

Art. 109 - Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou qualquer
outro direito legal, o Profissional da Educação Pública poderá faltar ao
serviço até oito dias consecutivos por motivo de:

- casamento;
II - falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, filhos,

pais e irmãos.
Art. 110 - Ao Profissional da Educação Pública licenciado para

tratamento de saúde poderá ser concedido transporte, para fora da
sede de serviço, inclusive para uma pessoa de sua família, por conta
do Estado, se assim o exigir o laudo médico oficial.

Art. 111 - Ao cônjuge, companheiro ou companheira ou, na falta
destes, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do
falecimento de servidor na ativa, em disponibilidade ou aposentado,
será concedido a título de auxílio funeral:

- a importância correspondente a um mês de remuneração do
servidor;

II - reembolso das despesas efetivamente comprovadas, se inferior a
remuneração mensal do servidor.

Parágrafo único - O pagamento será efetuado pelo órgão
competente até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a apresentação dos
respectivos documentos comprobatórios.

Art. 112 - O vencimento ou remuneração do servidor em atividade e
o provento atribuído ao inativo só poderão sofrer descontos, se
formalmente autorizados ou previstos em lei.

Art. 113 - Ao Profissional da Educação Pública estudante, que
comprove freqüência em estabelecimento de ensino regular, poderá
ser concedido horário especial de trabalho, que possibilite a
freqüência regular às aulas, sem prejuízo do desempenho do cargo.

Art. 114 - Em caso de falecimento do servidor em serviço, fora do
local de trabalho, a despesa de transporte do corpo correrá à conta de
recursos do erário.

Parágrafo único - Incluem-se nas despesas de que trata o caput
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deste artigo, o transporte e a estadia de um familiar para
acompanhar o traslado do corpo.

Art. 115 - O servidor legalmente responsável por pessoa portadora
de deficiência em tratamento especializado poderá ter sua jornada de
trabalho reduzida nos termos da legislação específica.

Seção V
Da Acumulação de Cargos e Funções

Art. 116 - E vedada ao ocupante de cargo da carreira de
Profissionais da Educação Pública a acumulação remunerada de
cargos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de
horário, nos termos do estabelecido no artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.

Parágrafo único - A proibição de acumular estende-se a cargos,
funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades
de economia mista.

Seção VI
Da Livre Organização

Art. 117 - E garantida aos Profissionais da Educação Pública a
organização sindical, para defesa de seus direitos e interesses
coletivos e individuais, inclusive em questões judiciais e
administrativas, nos termos da Constituição Federal e legislação
específica.

Capítulo II
Dos Deveres

Art. 118 - Aos Profissionais da Educação Pública no desempenho de
suas atividades, além dos deveres comuns previstos no Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado, cumpre:

- participar da elaboração do projeto político-pedagógico das
unidades escolares;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto político-
pedagógico;

III - respeitar o aluno como destinatário do processo educativo e
comprometer-se com sua formação integral;

IV - estabelecer estratégias de avaliação formativa e valorização das
diversas capacidades e habilidades demonstrados pelo educando;
V - participar integralmente dos períodos dedicados ao

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
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VI - participar das atividades de articulação e de integração da

escola com as famílias do educando e com a comunidade escolar;
VII - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência

política do educando;
VIII - comprometer-se com o aprimoramento profissional por meio de

atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como a
observância dos princípios morais e éticos;

IX - preservar os princípios democráticos da participação, da
cooperação, do diálogo, da solidariedade, do respeito à liberdade e da
justiça social;

X - guardar sigilo profissional;
XI - manter em dia registros, escriturações e documentos inerentes à

função desenvolvida e vida profissional;
XII - ter assiduidade e pontualidade;
XIII - cumprir o calendário escolar.

Título VIII
Da Direção das Unidades Escolares

Capítulo 1
Da Escolha de Diretor de Escola Estadual, Vice Diretor de Escola

Estadual e Secretário de Escola Estadual
Art 119 - As funções de Diretor e Vice-Diretor de Escola Estadual,

serão providas por consulta direta à comunidade escolar, obedecida a
regulamentação específica.

Art. 120 - Os escolhidos serão designados na forma do artigo 19,
desta lei.

Art. 121 - O exercício das funções de Diretor e Vice-Diretor de
Escola Estadual estará vinculado ao programa de gestão, ao projeto
político pedagógico da escola, observados a transparência e os
princípios constitucionais.

§ 1° - O programa de gestão contará, em sua formulação e
implementação, com apoio e acompanhamento da comunidade
escolar.

§ 2° - O programa de gestão será formalizado no termo de exercício
do Diretor e Vice-Diretor de Escola Estadual, integrando-se aos
compromissos legalmente exigíveis no desempenho de suas
atribuições.

§ 30 - O cumprimento do programa de gestão deverá ser avaliado e
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monitorado concomitantemente pelo Colegiado Escolar, pela
comunidade e pela administração pública.

Art. 122 - O Profissional da Educação Pública escolhido para a
função de Diretor e Vice-Diretor de Escola Estadual, terá remuneração
equivalente a de seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de
função prevista no artigo 31 e Anexo IV desta lei.

Art. 123 - A escolha para o exercício da função de Secretário de
Escola Estadual é da competência do Diretor da Escola, ouvido o
Colegiado Escolar.

Capitulo II
Das Atribuições das Unidades Escolares

Art. 124 - O plano de gestão das unidades escolares será
organizado de forma colegiada, em consonância com as normas e
diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação.

Art. 125 - Compete à unidade escolar, observada a legislação
pertinente:

- elaborar e executar o projeto político-pedagógico em constante
articulação com a comunidade;

II - administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da
Caixa Escolar, respeitada a competência do Colegiado da Escolar;

III - assegurar o cumprimento do projeto político-pedagógico;
IV - adotar estratégias de avaliação formativa valorizando as

capacidades e habilidades desenvolvidas pelo educando;
V - envolver os pais e responsáveis no desenvolvimento do

processo educativo.
Capítulo III

Da Gestão Democrática da Escola
Art. 126 - A escola deverá assegurar a efetiva participação da

comunidade e suas instituições legalmente constituídas no processo
de gestão escolar.

Art. 127 - A escola promoverá, em parceria com a comunidade
ações de seu mútuo interesse, permitindo, inclusive, a utilização de
seu espaço físico para desenvolvimento de atividades nos termos de
seu regimento.

Capítulo IV
Do Colegiado Escolar

Art. 128 - O Colegiado da unidade escolar será constituído de
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acordo com regulamento próprio.

Art. 129 - As decisões do Colegiado Escolar têm natureza
deliberativa nos limites da sua competência.

Título IX
Da Ação Disciplinar

Capítulo único
Do Regime Disciplinar

Art. 130 - Os Profissionais da Educação Pública estão sujeitos ao
regime disciplinar previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado e nos regimentos escolares aprovados pelo órgão próprio
do Sistema.

Art. 131 - Constituem ainda transgressões passíveis de pena para
os Profissionais da Educação Pública, além do previsto no artigo
anterior:

- a ação ou omissão que traga prejuízo físico, moral ou intelectual
ao aluno;

II - a imposição de castigo físico ou humilhante ao aluno;
III - o ato que resulte em exemplo deseducativo para o aluno;
IV - a prática de discriminação por motivo de etnia, condição social,

nível intelectual, sexo, credo ou convicção política.
Título X

Disposições Transitórias e Finais
Capitulo 1

Das Disposições Transitórias
Art. 132 - O servidor que na data da publicação desta lei ocupe

cargo efetivo dos atuais quadros de pessoal da Secretaria de Estado
da Educação, poderá optar pelo posicionamento na Carreira dos
Profissionais da Educação Pública, na forma da correlação
estabelecida no Anexo V desta lei.

§ 1° - O servidor optante nos termos deste artigo, sujeito à jornada
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passará a cumprir jornada
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, prevista no inciso II do
artigo 22 desta lei, comprovada a necessidade do Sistema e a
existência de vaga.

§ 2° - A opção a que se refere este artigo deverá ser manifestada,
expressamente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
vigência da disposição legal que fixar os valores de vencimento das
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classes de cargos da carreira de que trata esta lei, sendo
irretratável uma vez formalizada.

§ 30 - O efeito financeiro da opção terá início após 60 (sessenta)
dias, contados da data da manifestação a que se refere o parágrafo
anterior.

Art. 133 - Os atuais ocupantes dos cargos de Professor Nível 1,
Professor Nível 2, Regente de Ensino Nível 1, Regente de Ensino
Nível 3, Regente de Ensino Nível 4 e Professor Nível 3 portadores de
licenciatura de curta duração e que não possuem habilitação em nível
superior de licenciatura de graduação plena específica, ao optarem
pelo Quadro dos Profissionais da Educação, serão posicionados,
excepcionalmente, no Nível T da respectiva classe da PEB 1 e PER 2,
nos termos de regulamento.

Parágrafo único - Ao obter a habilitação de graduação plena
específica para as classes de cargo PER 1 e PEB 2, o servidor a que
se refere este artigo será posicionado no Nível 1, da respectiva classe,
mediante requerimento.
Art. 134 - Em qualquer hipótese, se em decorrência de seu

posicionamento o servidor tiver reduzida sua remuneração, a
diferença ser-lhe-á paga a título de vantagem pessoal, sobre a qual
incidirão os reajustes gerais concedidos e integrará, para todos os
efeitos, a remuneração do servidor.

Art. 135 - O servidor que não manifestar a opção nos termos do
artigo 132, permanecerá na situação em que se encontra, regido pela
legislação anterior.
Art. 136 - Observadas as normas de transição a serem

estabelecidas em lei, extinguir-se-ão, com a vacância, os cargos
efetivos das classes que constituem os atuais quadros de pessoal da
Secretaria de Estado da Educação.

Art. 137 - Ao detentor de função pública não se aplicam as normas
desta lei exceto as relativas ao cumprimento de carga horária e
remuneração.

Art. 138 - Fica assegurado ao atual ocupante de cargo efetivo com
escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto o
direito ao posicionamento em cargo de classe correspondente às
funções exercidas.

Capitulo II
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Das Disposições Finais

Art. 139 - Compete à Secretaria de Estado da Educação adotar as
medidas necessárias para o cumprimento desta lei e, no que couber,
articular-se com a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração para a sua execução.

Art. 140 - O Poder Executivo regulamentará, no que for necessário,
as disposições desta lei.

Art. 141 - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber aos
servidores em exercício nos Conservatórios Estaduais de Música.

Art. 142 - Aos Profissionais da Educação Pública aplicam-se,
subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais e legislação complementar.

Art. 143- O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,
no prazo de 60 (sessenta) dias após publicação desta lei, Projeto de
lei estabelecendo os valores do vencimento básico das classes de
cargos de que trata esta lei.

Art. 144- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
ANEXO 1

QUADRO DE LOTAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO DAS CLASSES DE
CARGOS

(a que se refere o art. 8 0 da Lei Complementar n° , de de de)
* - O quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 29.11.2002.

ANEXO II
(a que se refere o art. 14 da Lei Complementar n° , de de de
ATRIBUIÇOES E ATIVIDADES PROPRIAS DOS CARGOS

EFETIVOS QUE COMPÕEM AS CLASSES DA CARREIRA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

1. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB 1
1.1 exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se

pela regência de turmas ou de aulas;
1.2 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola;

1.3 participar da elaboração do calendário escolar;
1.4 participar das atividades de articulação e integração da escola

com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar;
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1.5 participar de cursos, atividades e programas de capacitação

profissional, quando convocado ou convidado;
1.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

2. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB 2
2.1 exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se

pela regência de aulas;
2.2 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola;

2.3 participar da elaboração do calendário escolar;
2.4 participar das atividades de articulação e integração da escola

com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar;
2.5 participar de cursos, atividades e programas de capacitação

profissional, quando convocado ou convidado;
2.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

3. FORMADOR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
3.1 planejar e ministrar aulas nos cursos oferecidos pelos Centros

de Educação Profissional na forma definida em seus respectivos
projetos, atendendo a especificidade de cada unidade escolar.

3.2 acompanhar sistematicamente seus alunos durante o processo
de ensino-aprendizagem.

3.3 realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados.
3.4 participar da elaboração da proposta político-pedagógica do

Centro de Educação Profissional.
3.5 promover e participar de atividades complementares ao

processo de formação profissional.
3.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar.
4. PEDAGOGO
4.1 Atribuição Comum
4.1.1 realizar estudos e levantamentos, qualitativos e quantitativos,

indispensáveis ao desenvolvimento do sistema educacional e da
unidade escola.
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4.2 Atribuições Correspondentes à sua habilitação específica.
4.2.1 PEDAGOGO / HABILITAÇÃO EM INSPEÇAO ESCOLAR
4.2.1.1 ratificar a elaboração e acompanhar o cumprimento do

calendário escolar.
4.2.1.2 assegurar a regularidade do funcionamento da escola, em

todos os seus aspectos.
4.2.1.3 orientar a organização dos processos de criação, autorização

de funcionamento, reconhecimento e registro de escolas, no âmbito
de sua área de atuação.

4.21.4 responsabilizar-se pelo fluxo correto e regular de
informações entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central
da Secretaria de Estado da Educação

4.2.1.5 exercer outras atribuições previstas no regulamento desta lei.
4.2.2 PEDAGOGO / HABILITAÇÃO EM SUPERVISÃO

PEDAGÓGICA
4.2.2.1 coordenar, no âmbito da escola, cursos, atividades e

programas de capacitação profissional, deles participando, também.
4.2.2.2 exercer atividades de apoio à docência na educação básica,

especialmente como articulador das atividades de planejamento,
construção, execução, controle e avaliação do projeto político-
pedagógico da escola.

42.2.3 coordenar a elaboração do calendário escolar.
4.2.2.4 coordenar o processo pedagógico no cotidiano da escola,

como articulador das relações internas da escola, e das externas,
entre a escola e as famílias dos educandos, a comunidade escolar, e
instituições, como os Conselhos Tutelares.

4.2.2.5 coordenar as atividades do Conselho de Classe.
4.2.2.6 exercer outras atribuições previstas no regulamento desta lei

e no regimento escolar que integram o projeto político-pedagógico da
escola.
4.2.3 PEDAGOGO / HABILITAÇÃO EM ORIENTAÇÃO

EDUCACIONAL
4.2.3.1 exercer atividades de apoio à docência na educação básica,

especialmente como articulador das atividades de planejamento,
construção, execução, controle e avaliação do projeto político-
pedagógico da escola.

4.2.3.2 coordenar o processo pedagógico no cotidiano da escola,
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como articulador das relações internas da escola, e das externas,
entre a escola e as famílias dos educandos, a comunidade escolar, e
instituições, como os Conselhos Tutelares.

4.2.3.3 participar juntamente com os professores da escola e com as
famílias dos educandos, no acompanhamento do desenvolvimento
destes últimos.

4.2.3.4 participar das atividades do Conselho de Classe.
4.2.3.5 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei

e no regimento escolar, que integra o projeto político-pedagógico da
escola.

5. ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIA
5.1 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola.

5.2 exercer, na escola, atividades de suporte administrativo-
pedagógico.

5.3 responsabilizar-se pelo expediente da Secretaria da escola.
5.4 organizar e manter atualizados os registros escolares, a fim de

que seja assegurado o acompanhamento da vida escolar dos
educandos.

5.5 organizar e manter atualizados os registros funcionais individuais
dos servidores da escola.

5.6 organizar e manter atualizado o sistema de informações legais e
regulamentares do interesse da escola e dos servidores que nela têm
exercício.

5.7 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
no regimento escolar, que integra o projeto político-pedagógico da
escola.

6. ASSISTENTE DE MULTIMEIOS DIDÁTICOS
6.1 Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola.

6.2 auxiliar a organização e manutenção da biblioteca e da
videoteca da escola.

6.3 cuidar do material esportivo da escola.
6.4 cuidar do equipamento e do material de laboratório da escola.
6.5 responsabilizar-se pelos serviços de digitação e reprografia na
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escola.

6.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

7. AJUDANTE DA EDUCAÇÃO
7.1 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola.

7.2 executar trabalhos de limpeza, conservação e manutenção de
locais, móveis e utensílios, na escola.

7.3 cuidar da guarda e conservação dos alimentos recebidos ou
adquiridos pela escola.

7.4 preparar e servir a merenda escolar.
7.5 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

8. ANALISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
8.1 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola.
8.2 exercer sua profissão, no âmbito da escola de educação

especial, tendo em vista as necessidades dos educandos.
8.3 exercer outras atribuições, específicas, previstas no regulamento

desta lei e no regimento escolar, que integra o projeto político-
pedagógico da escola.

9. BIBLIOTECÁRIO
9.1 administrar a biblioteca.
9.2 organizar os serviços de documentação.
9.3 propor a atualização de acervo.
9.4 executar serviços de classificação e catalogação e manutenção

de manuscritos e de livros, de mapotecas, de publicações oficiais e
seriadas, de bibliografia e referência.

9.5 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
em normas internas específicas.

10. ANALISTA EDUCACIONAL
10.1 elaborar normas e instruções relacionadas com administração

de pessoal, material, patrimônio, serviços gerais e organização e
funcionamento sistêmico das escolas, e orientar sua aplicação.
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10.2 elaborar instruções para a execução do plano de trabalho

anual do órgão em que trabalha e orientar essa execução.
10.3 coordenar, assessorar e avaliar os programas e projetos

educacionais.
10.4 analisar a adequação de planos curriculares.
10.5 elaborar planos de contas, balancetes e balanços e executar

outros serviços contábeis.
10.6 analisar e avaliar prestações de contas.
10.7 elaborar e acompanhar a execução de reforma, ampliação e/ou

construção da rede física nas Escolas Estaduais.
10.8 elaborar e acompanhar a aplicação pelas escolas de sugestão

de cardápio, nutricionalmente balanceado, para a merenda escolar.
10.9. prestar assessoria técnica na concepção, preparação e

produção do material didático e de divulgação institucional do órgão
em que trabalha.

10.10 coletar, selecionar e organizar dados e informações
educacionais.

10.11 acompanhar o desenvolvimento de ações relacionadas com
os programas e projetos da Secretaria de Estado da Educação.

10.12 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta Lei
e em normas internas do órgão em que trabalha.

11, ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL
11.1 processar a inclusão, a atualização e a exclusão de dados do

sistema de informações do órgão em que trabalha.
11.2 cuidar da consistência dos dados incluídos nesse sistema.
11.4 prestar assessoria relacionada com a utilização e consulta de

informações.
11.5 cuidar da execução das atribuições e atividades próprias dos

cargos de Técnico Educacional e Assistente Técnico em
Processamento de Dados.

11.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta Lei
e em normas internas do órgão em que trabalha.

12. ASSISTENTE EDUCACIONAL
12.1 exercer, nos órgãos central e regionais, atividades de suporte

administrativo.
12.2 organizar e manter atualizados os registros funcionais

individuais dos servidores dos órgãos central e regionais.
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12.3 participar da elaboração de normas e instruções relativas à

política educacional.
12.4 exercer outras atribuições previstas no regulamento desta lei e

em normas internas do órgão em que trabalha.
13. ASSISTENTE DE MULTIMEIOS
13.1 as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo

de Assistente de Multimeios Didáticos, adaptadas e adequadas às
demandas e necessidades do órgão em que o cargo é lotado.

13.2 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
em normas internas específicas.

14. AJUDANTE EDUCACIONAL
14.1 as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo

de Ajudante da Educação, adaptadas e adequadas às demandas e
necessidades do órgão em que o cargo é lotado.

14.2 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
em normas internas específicas.

ANEXO III
NÍVEIS DOS CARGOS EFETIVOS QUE COMPÕEM AS CLASSES

DA CARREIRA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO
(a que se referem o art. 15 e parágrafo único do art. 37 da Lei

Complementar n° , de de de
* - Os quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 29.11.2002.
ANEXO IV

(a que se referem os arts. 31 e 122 da  Lei Complementar n° , de de de

QUADRO DAS GRATIFIAÇÕES DE FUNÇÕES
FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL

* - Os quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário
do Legislativo" de 29.11.2002.

ANEXO V
(a que se refere o art. 132 da Lei Complementar n° ,de de de)

QUADRO DA CORRELAÇÃO DE CARGOS
* - Os quadros do Anexo V foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 29.11.2002.
* Quadro IV doAnexo I-G do Decreto n° 36033/94
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MANIFESTAÇÕES

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica - CIAAR - pelo transcurso de seu aniversário de fundação
(Requerimento n° 3.498/2002. do Deputado Miguel Martini);

de congratulações com a Juíza Maria das Graças Silva Albergaria
dos Santos Costa, por sua promoção por merecimento à Juíza do
Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento n° 3.507/2002, do
Deputado Alberto Pinto Coelho);

de congratulações com a Secretaria de Habitação pelo transcurso
do 100 aniversário de sua fundação (Requerimento n°3.511/2002, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a AMAGIS pelo transcurso de seus 30 anos
de. fundação (Requerimento n° 3.519/2002, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva).
de congratulações com a Associação de Crédito ao

Empreendimento Popular - ACEP - pelos excelentes resultados
obtidos por meio do Banco do Povo no Município de Uberaba
(Requerimento n° 3.533/2002, do Deputado Paulo Piau).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE NOVEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 416a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/11/2002
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2 0 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Requerimentos n os 3.575 a 3.583/2002 - Requerimentos
dos Deputados Fábio Avelar, Miguel Martini (3), Alberto Pinto Coelho
e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e
de Turismo e dos Deputados Wanderley Ávila e Carlos Pimenta -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Miguel
Martini, Rogério Correia e Fábio Avelar - 20 Pane (Ordem do Dia): i°
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Miguel Martini (2) e Alberto Pinto Coelho e outros;
deferimento - 20 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de
ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para discussão - Discussão de Proposições: Requerimento
do Deputado Miguel Martini; prejudicialidade - Questões de ordem;
chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para discussão - Prosseguimento da discussão, em 1°
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 94/2002; discurso do
Deputado Miguel Martini; questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:

- Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley
Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Eduardo Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira
- Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - João
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Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Márcio Cunha - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini - Pastor
George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - 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 Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

REQUERIMENTOS
N° 3.575/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Federação Mineira de
Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -, pela
destacada participação no 3° Congresso Brasileiro de Tecnologia da
Informação para Municípios, especialmente pela elaboração da Carta
única do Movimento Municipalista Nacional. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.576/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Administração com vistas a que se
autorize a apuração de possíveis irregularidades na autorização para
a instalação de equipamentos de telefonia de empresa privada no
terreno da Escola Estadual Antônio Figueira, na cidade de Montes
Claros. (- A Comissão de Administração Pública.)

rÁ
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N° 3.577/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira,

solicitando seja formulado apelo ao Tribunal de Contas do Estado com
vistas a que seja enviada a esta Casa cópia da prestação de contas
relativa ao Convênio n° 63/98, de 16/10/98, celebrado entre o Banco
do Brasil S.A. e o Tribunal de Justiça do Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 3.578/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas a que sejam
tomadas providências em relação à segurança das internas da
Penitenciária Industrial Estevão Pinto, em Belo Horizonte.

N° 3.579/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
sejam tomadas as providências legais cabíveis em relação à denúncia
da Sra. Eva dos Santos Cordeiro.

N° 3.580/2002, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal e ao
Comandante-Geral da PMMG com vistas a que providenciem melhor
patrulhamento nas BRs-365 e 040 para dar maior segurança aos
veículos de cargas e ônibus intermunicipais.

N° 3.581/2002, da Comissão de Transporte, solicitando sejam
encaminhados ofícios ao Ministro dos Transportes com vistas à
liberação de recursos para o prosseguimento das obras de
recuperação da BR-365, no trecho de Montes Claros a Pirapora; e aos
Deputados Federais e Senadores mineiros, solicitando apoio e
gestões junto àquele Ministério no atendimento a esse pedido.

N° 3.582/2002, da Comissão de Transporte, solicitando sejam
encaminhados ofícios ao Ministro dos Transportes com vistas à
elaboração de novo projeto para a BR-135, trecho Montes Claros à
serra de Francisco Sá; e aos Deputados Federais e Senadores
mineiros para conhecimento e apoio ao requerimento.

N° 3.583/2002, da Comissão de Transporte, solicitando sejam
encaminhados ofícios ao Ministro dos Transportes com vistas à
inclusão da implantação de trechos das BR5-135 e 251 no
planejamento para 2003, bem como a recuperação da BR-135, no
trecho que liga Montes Claros à BA-040, em caráter de urgência; e a
todos os Deputados Federais e Senadores mineiros para
conhecimento e apoio ao requerimento.
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Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja apresentado projeto

de resolução para alterar a redação do § 2° do art. 180 do Regimento
Interno, na forma que propõe. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado ao
Presidente da TELEMAR pedido de informações sobre os critérios
adotados por essa empresa para a mudança no sistema de tarifação
nos finais de semana e feriados.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Miguel Martini (2) e Alberto Pinto Coelho e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e de Turismo e dos Deputados Wanderley Ávila e Carlos
Pimenta.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente, telespectadores da TV Assembléia, venho à tribuna, nesta
tarde, e gostaria de ter feito isso antes, mas me faltou a oportunidade,
já que, pela manhã, discutimos a proposta de emenda à Constituição
que trata da criação do Conselho Estadual de Contas dos Municípios,
momento em que pudemos discutir, argumentar e apresentar nossa
posição contrária à criação desse órgão.

Aproveito, então, para tratar de algo muito importante para nós, do
PSB. Nessas eleições, o PSB tinha um grande desafio - o de
ultrapassar a cláusula de barreira, ou seja, alcançar mais de 5% dos
votos em nosso País e mais de 2% dos votos em nove Estados da
Federação. E, para nossa alegria, o PSB conseguiu ultrapassar essa
cláusula, alcançando votação histórica, tornando-se, portanto,
impossível a sua extinção.

Até então o PSB não tinha conseguido a eleição de um Deputado
Federal em Minas Gerais, e, nessas eleições, tivemos a oportunidade
de ver o nosso companheiro Isaías Silvestre ser eleito Deputado
Federal por Minas Gerais.

O PSB elegeu quatro Governadores em nosso País, entre eles, duas
mulheres. Três Governadores foram eleitos no 1° turno: Rosinha
Garotinho, no Rio de Janeiro, o Senador Paulo Hartung, no Espírito
Santo, e o Governador Ronaldo [essa, em Alagoas, que venceu o ex-

rÃ
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Presidente Fernando Coilor de Mello. No 20 turno, o partido obteve
a vitória no Rio Grande do Norte, com a maior votação alcançada por
um Governador nesse turno, O PSB elegeu ainda quatro Senadores.

Sem dúvida, a presença do Governador Anthony Garotinho nessa
disputa foi fundamental para que o partido alcançasse essa vitória.
Foram quase 16 milhões de votos obtidos pelo nosso candidato à
Presidência da República.

E conseguimos obter essa votação histórica, apesar de todas as
dificuldades financeiras e das lutas que o partido teve de enfrentar em
diversos Estados e municípios, onde, lamentavelmente, outros
partidos queriam ser donos da nossa legenda. Tudo no comando do
nosso Presidente Nacional, Miguel Arraes, que fez uma determinação
para todos do PSB: o crescimento do partido, para que não se
apresentasse mais como uma sublegenda de outro.

Dessa forma, o PSB continua a escrever a sua história, com muita
altivez e vivendo um novo momento. E não teremos mais as
dificuldades que o nosso candidato à Presidência teve de enfrentar,
tendo pouco mais de um minuto para apresentar as propostas do
partido para a Nação. Ainda assim, com menos de dois minutos,
alcançou a marca de mais de 15 milhões de votos.

A partir de agora, tendo ultrapassado os 5% dos votos em todo o
País, o PSB passa a ter maior tempo de televisão - 20 minutos no
Estado e 20 minutos no País, em cada semestre -, além das
inserções, que são 40 por semestre, para apresentar as suas
propostas.

O PSB está mudando totalmente a sua história, sendo que o
Deputado Miguel Martini, Líder do partido, faz parte dessa mudança,
por meio de uma campanha competente, organizando o partido em
várias cidades mineiras.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Obrigado, Deputado João
Leite, Presidente Estadual do PSB, que tem feito um trabalho
extraordinário de reorganização, de reestruturação do partido em
Minas Gerais. Pela primeira vez, quase elegemos dois Deputados
Federais. Elegemos o Deputado Federal lsaías Silvestre, e obtivemos
os números que V. Exa. já apresentou. Ampliamos o Governo nos
Estados, em quatro Estados muito importantes: Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Rio Grande do Norte e mantivemos Alagoas. 0 PSB
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estará em Maceió, Alagoas, discutindo a gestão dos bens públicos
na, visão do partido, no Brasil.

E grande a alegria e o entusiasmo que nutrimos, pois também
lutamos pela reorganização do partido em Belo Horizonte,
principalmente na Capital, onde o PSB assume sua identidade. O PSB
não é mais um partido a reboque de qualquer outro, não mais uma
muleta na mão de alguém que lhe dê suporte. O PSB tem uma
proposta para este País, foi importante no processo e manteve a
coerência em toda a sua campanha. O Governador Anthony
Garotinho, apsesar de ter sofrido inúmeros ataques no Rio de Janeiro,
manteve a coerência e, no segundo turno, declarou apoio a Lula,
fazendo com que sua votação saltasse de cinqüenta e poucos para
quase 80%, no Rio de Janeiro. O PSB está-se preparando para ser
uma grande alternativa para nossa Capital, para o Estado e para o
País. Apesar de toda campanha difamatória e notícias enganosas a
respeito de Anthony Garotinho, dizendo que não deixaria o Governo
do Rio de Janeiro, que o partido não daria legenda, que desistiria, etc.,
Garotinho manteve uma bonita candidatura até o fim. O PSB, hoje, é
um partido fundamental para que ocorram as transformações que os
brasileiros esperam. Tenho a certeza de que esse partido dará muita
alegria aos belo-horizontinos, daqui a dois anos, quando estaremos
em campanha municipal. O Deputado João Leite é o nome que o povo
de Belo Horizonte aguarda para que se faça a renovação da cidade.
Constatamos, pelas noticias dos jornais, que Belo Horizonte encontra-
se em situação difícil, sendo as denúncias cada vez piores. O próprio
Presidente da Comissão de Administração Pública da Câmara
Municipal da Capital diz desconhecer quais são os cargos criados pelo
atual Prefeito, Fernando Pimentel.

Pior do que isso. Os números dos jornais mostram que a Prefeitura
de Belo Horizonte aumentou substancialmente as suas dívidas, as
suas despesas, com a criação de quase 30 cargos de alto escalão em
sua estrutura, onerando, ainda mais, a folha de pagamento, além de
todas as outras denúncias que temos feito.

Então, o povo de Belo Horizonte quer mudança. Faz 12 anos que
Belo Horizonte não vê nenhuma grande obra, nenhuma
transformação, nenhuma das ações de governo que poderiam
melhorar a qualidade de vida da nossa população. 0 PSB tem essa
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alternativa, e a nós, do PSB, orgulha e honra muito ser V. Exa.
essa alternativa. O PSB, ao se organizar, marchará nessa direção,
que, temos certeza, é o caminho correto. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sou eu que devo agradeçer-lhe, Deputado
Miguel Martini, a contribuição nesta discussão que fazemos sobre
nosso partido, o PSB, presidido neste momento em Belo Horizonte,
com muito competência, por V. Exa. e, sem dúvida nenhuma, com
muito trabalho agora pela frente,em razão da decisão da executiva
nacional de realizar o recadastramento em Belo Horizonte dos filiados
ao partido. Creio que foi uma medida acertada do nosso Presidente,
Miguel Arraes, da executiva nacional do partido, porque infelizmente
percebemos, na nossa campanha deste ano, várias pessoas filiadas
ao partido, mas que gostam de apoiar outros. Respeitamos os outros
partidos, mas acompanhamos a decisão da executiva nacional e do
Presidente Arraes de fazermos o recadastramento em Belo Horizonte,
em Minas Gerais. As pessoas que desejam pertencer a outro partido
estão livres para apoiá-los. Entendemos isso, mas não é possível a
permanência dessas pessoas no PSB. O PSB tem o seu projeto e
dentro do partido estarão aqueles que concordam com esse projeto.
Concordamos plenamente com a decisão da executiva nacional do
partido e faremos em Minas Gerais esse recadastramento, assim
como V. Exa., Deputado Miguel Martini, o fará em Belo Horizonte. A
partir daí, contaremos nos nossos quadros com aqueles que pensam
como a executiva nacional, como o nosso Presidente Miguel Arraes,
como todos no partido, em relação ao crescimento e ao projeto que o
partido tem para o nosso País, como o Deputado Miguel Martini, com
muita sabedoria, apresentou aqui.

Sem dúvida nenhuma, o nosso candidato foi aquele que manteve a
coerência durante todo o tempo da campanha e, conforme estamos
acompanhando, a mantém ainda. Apesar de ter o partido apoiado, no
segundo turno, o candidato vencedor Luiz Inácio Lula da Silva, não
pretende o Governador Garotinho discutir a questão de cargos,
ficando essa discussão para o partido. Creio que é dessa maneira que
o PSB contribuirá para o nosso País. Apresentamos várias idéias e
projetos e temos que nos manter fiéis a essas propostas do PSB.

Não faltará, tenho certeza, por parte do PSB, o apoio ao novo
Presidente da República, o apoio ao Pais, mas que isso não
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represente a idéia de que o partido estará ocupando cargos no
governo. Não é necessário ocupar cargos para apoiar, mas é
necessário ter independência para criticar e contribuir quando o
governo não estiver de acordo com os interesses do País.

Sr. Presidente, é esse o relatório da vitória do PSB nessas eleições
que gostaríamos de trazer a todo o Estado de Minas Gerais, aos
outros Deputados.

Isso trouxe uma alegria muito grande para o partido, para os filiados
do Estado e para todos que, com muita garra, estiveram nessa luta,
como Anthony Garotinho, a Profa. Margarida, que fez uma campanha
bonita em Minas, levando sua proposta com muita disposição e
viajando pelo Estado a fim de divulgar as idéias do PSB, apesar das
limitações financeiras do partido, e os Deputados Federais e
Estaduais eleitos.

Estamos alegres de ver o partido alcançando tantos governos
estaduais e tanta representatividade no Senado. E um novo momento
do PSB, e estaremos junto com os companheiros e companheiras,
fazendo com que esse partido se afirme como uma opção real para o
País. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, senhoras e senhores, quero começar minha fala rendendo
minhas homenagens ao Deputado Raul Lima Neto, que hoje teve seu
tão esperado encontro com seu Senhor, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Convivemos nesta Casa por quatro anos e aprendemos a amá-lo e
respeitá-lo. Tinha sua forma de se expressar, como cada um de nós
tem, mas era um homem de coração verdadeiramente entregue a
Deus, de reta intenção. Lembro-me de algumas vezes em que, depois
de ter votado, percebeu ter errado e arrependeu-se, demonstrando ser
alguém que verdadeiramente queria agir certo, ainda que, em
algumas oportunidades, pudesse equivocar-se.

O Deputado Raul Lima Neto, sua esposa Ariadna e seus filhos
puderam desfrutar conosco de muitos bons momentos, ora na sua
casa, ora na minha, ora na de outro colega, quando nos reuníamos,
uma vez por semana, para a reflexão da palavra de Deus, para
conversarmos sobre nossas vidas à luz da palavra de Deus, mesmo

rs
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sendo ele um Deputado de convicções protestantes, um Deputado
pastor, e eu, assim como outros, católico. Tivemos oportunidade de,
muitas vezes, esquecer nossas diferenças doutrinárias e concentrar-
nos no que comungávamos acerca da palavra de Deus.

Era um homem inquieto, que não aceitava o que considerava
errado. Certa vez, em Januária, estávamos com o Ministro das
Comunicações, por ocasião da inauguração de uma rádio, e ele,
sozinho, fez seu protesto contra o Ministro, falando da aberração de o
Ministério da Comunicação não reconhecer as rádios comunitárias e
não empenhar-se na sua implantação.

Considerava as rádios comunitárias um avanço democrático. No
Brasil, a comunicação é monopolizada por cinco, seis famílias, que
dominam o setor. Mesmo contrariando o cerimonial e o Ministro,
defendeu sua posição.

Sua partida é triste para quem fica. Raul Lima Neto, em todos os
encontros, estava convicto de que veria o Senhor na glória. Aconteceu
uma brincadeira, acho que ele mesmo me contou. Estavam num
avião, parece-me que indo para uma audiência pública, no Norte de
Minas. O Deputado Wanderley Ávila está me dizendo que também
estava Começou uma tempestade, sacudia muito e todos estavam
apavorados. Levantou-se e disse: 'Glória a Deus, hoje vou me
encontrar com meu Deus". Todos o agarraram e disseram: "Pare com
isso". Foi aquela brincadeira.

Era uma pessoa extraordinária, um pai maravilhoso, um cristão que
buscava sua perfeição; como todos nós, com deficiências e fraquezas,
próprias da realidade humana. Raul Lima Neto, cada vez que ocupava
esta tribuna - muitas vezes até perdíamos a paciência -, defendia suas
idéias, seus valores, ainda que contrariasse a todos. Acreditamos pela
fé, porque a Epístola aos Efésios 2,8-9 diz que somos justificados pela
fé, e não pelas obras. Se não me engano, era calvinista, acreditando
que, uma vez salvo, salvo para sempre. Caminhava em sua convicção
e era um profundo estudioso da palavra de Deus.

Rendemos a ele as nossas homenagens. Chegamos mesmo a pedir
que o Presidente não abrisse esta sessão, porque o corpo seria
velado na Assembléia Legislativa. Porém, o velório foi transferido para
o cemitério, e o Presidente resolveu abrir. Peço que esta sessão seja
encerrada ao final do Grande Expediente, para que nós, os
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parlamentares, e os funcionários que passaram a admirá-lo
possamos ir ao velório e acompanhar o enterro, que será às 17 horas.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
acompanhando o seu pronunciamento, quando prestava uma
homenagem a esse grande companheiro Raul Lima Neto, recebi a
notícia de que o IML mandou para o velório um corpo que não era do
ex-Deputado. O sepultamento estava marcado para as 17 horas, e o
velório foi suspenso. A viúva Ariadne e a família estão chocadas com
a situação. Pela manhã, tivemos a oportunidade de falar sobre essa
questão. Esperamos as explicações da Secretaria da Segurança para
esse fato escandaloso. Tudo está cancelado. A família aguarda o
corpo verdadeiro do Raul Lima Neto para ser velado. Infelizmente, a
sua família teve de passar por mais essa situação no dia de hoje.

O Deputado Miguel Martini* - Obrigado, Deputado João Leite.
Estamos estarrecidos. Vejam que se trata de um homem público e
presente na mídia, a qual noticiou o seu falecimento. Mesmo assim, o
IML equivocou-se, trocando o corpo. Esse fato deixa-nos abismados.
Se com alguém conhecido publicamente fazem isso, imaginem o que
fazem com aqueles desconhecidos e com aqueles pobres que vêm do
interior e sofrem um acidente. Exigimos da Secretaria da Segurança
Pública uma explicação e uma providência imediata, para reparar
esse absurdo cometido. Lamento e manifesto-me solidário à viúva
Ariadne e a toda a família do Deputado Raul Lima Neto. Tenho a
certeza de que esta Casa já está tomando as providências para que
seja corrigido esse absurdo.

Certa vez, contaram-me que, quando um artista, seja escultor, seja
pintor, seja músico, cria a sua obra, tem em mente o que deseja
produzir. Aos olhos dos outros, a obra pode parecer incompleta,
porque talvez pensassem que devesse merecer um retoque ou uma
coloração maior ou menor. Mas o autor da obra sabe quando está
pronta. Em um dado momento, o artista diz: "A obra está concluída".
Não há quem questione isso, porque ele dirá: "Essa foi a obra que
idealizei."

Creio que a Ariadne, seus filhos, seus familiares e nós, os amigos,
podíamos questionar por que foi embora agora, quando estava tão
jovem e tão cheio de ideais e de sonhos. Talvez pensássemos que
deveria ficar mais tempo entre nós.
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Mas devemos entender que o autor da obra, o escultor, o artista

é Deus. E o dono da obra disse que está concluída, ainda que
discordemos e pensemos que poderia ser diferente e que deveria
durar um pouco mais. Precisamos nos curvar diante do escultor e
dizer: "Obrigado, meu Deus, porque pudemos conviver com esta obra
que Tu criaste". Tenho a certeza de que, se Raul Lima Neto teve cinco
ou dez segundos de reflexão antes de partir, deve ter repetido o que
Paulo disse ao final de sua vida: "Combati o bom combate, terminei a
minha carreira, guardei a fé. Agora me resta receber a palma da
vitória que me está reservada desde antes da fundação do mundo,
não somente a mim, mas a todos os que crêem". Obrigado.

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

também quero prestar homenagem a Raul Lima Neto, que foi
Vereador e Deputado em Belo Horizonte. Tive a honra de conviver
com ele por quatro anos na Câmara Municipal e depois acompanhei
sua trajetória na Assembléia. Sem dúvida, merece todo o nosso
respeito por sua integridade e seu caráter, e nos sentimos muito
honrado da convivência que tivemos na Câmara e nesta Casa.

Era homem muito polêmico, apaixonado, mas extremamente
correto, e amava o povo mineiro como poucos. Deixamos aqui nossa
homenagem ao Deputado Raul Lima Neto e, ao mesmo tempo,
fazemos um apelo para que se resolva esse problema apresentado
pelo Deputado João Leite, que nos deixa sensibilizado e intrigado com
o que possa ter acontecido. A homenagem, faço-a não só em meu
nome, mas no de toda a Bancada do PT e dos Deputados desta Casa.

Sr. Presidente, hoje pela manhã, tive oportunidade de ocupar a
tribuna para discutir a proposta de emenda à Constituição que cria um
Conselho no Tribunal de Contas para apreciação das contas dos
municípios. Disse da estranheza quanto ao fato de a Casa não fazer
uma mudança mais profunda num órgão em que existe o consenso de
que precisa realmente ser melhorado. Não é possível que esse órgão
possa ser melhorado apenas criando-se mais um Conselho no seu
interior, exatamente com as regras de funcionamento que já existem
para os sete Conselheiros atuais. Entendo que essa modificação não
fará com que o Tribunal de Contas seja reformulado e venha a ter
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funcionamento mais adequado.	 -

O Tribunal, da forma como se encontra, é inoperante e muito caro. E
preciso uma nova estrutura para que seja mais operacional e possa
realmente analisar as contas dos 853 municípios, das autarquias, das
fundações do Estado e as próprias contas do Governo estadual.
Portanto, para cumprir essa função, julgo que devemos modificar toda
a estrutura do Tribunal de Contas. Não há como modificar, se não
terminarmos com a estrutura atual e, por meio de uma lei e de uma
discussão com a sociedade civil, recriarmos um novo Tribunal de
Contas como uma nova estrutura. Essa sugestão não é nova. O
próprio Conselheiro Ciro Costa chegou a dar declarações na imprensa
de que o Tribunal de Contas, da forma como se encontra, seria melhor
que fosse extinto. E claro que alguma coisa tem de existir no lugar
para fazer a análise das contas, mas certamente não seria com esse
tipo de estrutura, com cargos vitalícios, Conselheiros indicados
apenas por razões políticas, o que tem levado a um estrangulamento
desse Tribunal. Minha abordagem, com a proposta de emenda, é
exatamente para que possa acontecer uma alteração mais
aprofundada, pautada e discutida pela Assembléia Legislativa. A
aprovação dessa emenda que estamos pretendendo apresentar
certamente colocaria a Assembléia Legislativa diante de uma tarefa
hercúlea, mas importante, que seria constituir um novo Tribunal de
Contas através de uma nova estrutura. Estou solicitando aos
Deputados que assinem essa emenda de minha autoria, junto com o
Deputado Rémolo Aloise. Ele também está buscando assinaturas para
que a proposição tramite no lugar da outra emenda à Constituição,
que apenas cria mais sete cargos de Conselheiros para análise das
contas municipais. Nossa proposta é de uma alteração mais profunda.
Depois, a Assembléia, ouvindo a sociedade civil, teria um prazo de
seis meses para normatizar o que seria essa nova estrutura.

Assim, entraríamos numa discussão adequada sobre qual o papel
do Tribunal de Contas e qual a estrutura ideal para que esse órgão
possa, de fato, existir. E, portanto, uma proposta radical, já que atinge
a raiz do problema. Elimina o problema e passa a uma discussão
aberta e franca com a sociedade sobre de que tipo de Tribunal de
Contas vamos precisar. Conto com o apoio dos Deputados para a
assinatura dessa emenda.



1041
O Deputado Rêmolo Aloise está com a responsabilidade de

ampliar a coleta das assinaturas. Precisamos de 26 assinaturas para
que a proposta possa tramitar normalmente, voltando à Comissão
Especial para análise. Isso nos daria mais tempo para discutir o
assunto, ajudando-nos também na obstrução que estamos fazendo,
para tentar convencer os Deputados a não aprovarem a emenda da
forma como se encontra.

Sr. Presidente, alguns projetos na Casa andam de maneira muito
rápida, enquanto outros não andam de forma alguma. Pelo menos nos
dois casos que vou apresentar, deveria acontecer o contrário. Um
deles é a lei delegada. Foi enviada pelo Governador Itamar Franco há
pouquíssimo tempo, já passou por três comissões e já está na pauta
de hoje. Existe uma enorme pressa para a aprovação dessa lei
delegada, sem que se conheça o conteúdo da reforma administrativa.
Em contrapartida, o plano de carreira dos professores já vem sendo
discutido, só nesta legislatura, há dois anos. Apresentei um plano de
carreira, depois o Governador enviou outro. Está sendo discutido há
dois anos e não entra na pauta de jeito nenhum. A lei delegada tem
pouquíssimo tempo e já está na pauta. Dizem que é para mudar a
estrutura organizacional do Estado. Choque de gestão.

Temos que conhecer a voltagem desse choque e ter cuidado com
ele, porque pode matar o Estado. Como choque de tucano costuma
ser neoliberal, há que se ter cuidado. Dependendo da dosagem ou da
voltagem, Deputado Márcio Cunha, pode vir a matar o servidor, o
serviço público, porque o choque deles é sempre para desmantelar e
sucatear o serviço público. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
deu um choque de oito anos no Brasil, e o povo brasileiro passou um
grande aperto. Espero que esse choque do Governador Aécio Neves
não tenha a voltagem tão grande quanto a do outro.

Ficamos temerosos, porque não conseguimos saber o conteúdo da
reforma, do choque. Não se fala se extinguirá Secretarias; se
extinguir, quais seriam extintas, o porquê e em que condições; se não
vai haver sucateamento de Secretarias importantes e como ficará a
questão da educação e da saúde. Não conseguimos respostas. A
Assembléia está analisando com rapidez impressionante, mesmo sem
conhecer o conteúdo da lei delegada, que já se encontra na pauta
hoje. Assim, é outra a que faremos obstrução, e anuncio que a
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Bancada do PT está iniciando esse processo de obstruir a lei
delegada.

Então, são duas obstruções que faremos: uma ao projeto do
Tribunal de Contas, que começamos de manhã, junto com alguns
Deputados do PSB, Deputados João Leite, Miguel Martini, Sargento
Rodrigues. Estamos esperando mais adeptos para iniciar também a
obstrução da lei delegada, pelo menos até o Governo nos dizer o
conteúdo da reforma que fará no Estado. Aprovar uma delegação sem
conhecer o conteúdo é, no mínimo, perigoso.

Estivemos com o Prof. Anastasia para tentar obter informação
acerca das modificações que seriam feitas. Porém parece que está
tudo guardado a sete chaves. Ficamos temerosos, porque, se fosse
proposta exeqüível, boa e que trouxesse melhorias para o servidor, ou
seja, para o funcionalismo, certamente essa lei delegada estaria
exposta para que todos vissem seu conteúdo. Como o conteúdo é
escondido, o nosso receio é exatamente o de que pode não ser coisa
boa. Se fosse, certamente o próprio Governo teria tomado a iniciativa
de dizer onde quer mexer.

Então, estamos apreensivos também com essa lei delegada e
procuraremos fazer essa obstrução.

A obstrução tem também outro objetivo, que é apressar o plano de
carreira nesta Casa. Estamos decididos, se depender da Bancada do
PT, a não votar absolutamente nada até que o plano de carreira entre
na pauta. Esse está há dois anos na Casa, e não foi votado. Agora, foi
para a Comissão de Educação, em 20 Turno, mas não precisava ter
ido. Como houve solicitação, retornou à Comissão de Educação. Já
que há reunião marcada para terça-feira, veremos se, pelo menos, sai
da Comissão de Educação. Pediria ao Presidente que, ficando pronto
na Comissão de Educação, coloque na quarta-feira o plano de carreira
para apreciação do Plenário, a fim de que seja aprovado. Até quarta-
feira temos essa expectativa. Vamos continuar o processo de
obstrução com esse terceiro objetivo. Além de não permitir a votação
do projeto do Tribunal de Contas, da lei delegada, queremos também
que o projeto do plano de carreira venha para a pauta da Assembléia.

Portanto, é bom explicar para os nossos telespectadores e para os
cidadãos que ora nos visitam na Casa o motivo desta obstrução. Não
é uma obstrução que estamos fazendo sem motivação alguma; pelo
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contrário, são pelo menos esses três motivos. Esse último é
fundamental. Os professores não podem terminar essa legislatura
sem o plano de carreira. Já será um plano de carreira incompleto,
porque nele não consta a tabela de piso salarial, que terá que ser
conquistada posteriormente, no próximo Governo, com muita luta. Os
professores estão dispostos a continuar essa luta pelo plano de
carreira, que se iniciou há muito tempo. Mas solicitamos que pelo
menos o plano de carreira seja aprovado nesta legislatura, para que
os esforços se concentrem na discussão da tabela. Se o plano de
carreira não for aprovado agora, no próximo Governo toda a
discussão começará novamente: será formada uma comissão
paritária, que demora um ano, duas greves, e, depois, o projeto terá
que vir para a Assembléia - se é que virá - para, de novo, passar por
toda a tramitação. E passa-se mais um Governo sem a conquista do
plano de carreira. Assim, se aprovarmos agora, ficará faltando apenas
a tabela, que é o principal, para que o plano de carreira comece a
andar.

Quero lembrar que o plano de carreira é uma das obrigações
incluídas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação; ele tem de existir.
Com o achatamento dos salários, com o reajuste diferenciado que foi
dado, a carreira se achatou, e quem está no inicio ganha quase igual
a quem está no final, ou seja, a carreira acabou. Então, a existência
do plano de carreira é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases.

Solicito ao Sr. Presidente que, ficando pronto na terça-feira, na
Comissão de Educação, V. Exa. se comprometa com os professores,
que estarão na Assembléia a partir da próxima terça-feira e ficarão
para conversar com os Deputados, para que o projeto possa entrar
em Plenário na próxima quarta-feira. Solicito ao Deputado Antônio
Carlos Andrada, que é o relator da Comissão de Educação, que
agilize o parecer até a próxima terça-feira, retirando suas dúvidas,
para que o projeto possa ser votado na Comissão e venha ao Plenário
na próxima quarta-feira.

Sr. Presidente, esses são os motivos da obstrução que o PT iniciou
na Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores
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das galerias, senhores que nos assistem pela TV Assembléia.
Inicialmente gostaríamos de deixar registrado nosso pesar pelo
falecimento do ilustre ex-Deputado Raul Lima Neto, parlamentar que
prestou, com muita grandeza, seus serviços a esta Casa,
representando o povo mineiro.

O assunto que me traz à tribuna, mais uma vez, é o recente
convênio feito entre a Prefeitura e a COPASA, assinado na última
terça-feira. Sinto-me no dever de trazer minhas considerações, tendo
em vista que tenho acompanhado o desenvolver dessa negociação,
ao longo dos últimos quatro anos. Tive a oportunidade de me
manifestar contrariamente aos termos do convênio que estava prestes
a ser assinado e hoje quero fazer minhas observações sobre esse
contrato assinado recentemente. Antes de iniciar meu
pronunciamento, quero fazer um breve histórico do que vem
ocorrendo.

Há mais ou menos quatro ou cinco anos, tivemos o início das
conversações entre a COPASA e a Prefeitura, para encontrar uma
maneira de se realizar um acerto entre as partes para renovar um
contrato de concessão de tamanha importância, não só para Belo
Horizonte, como para a própria COPASA e, por que não dizer?, para o
Estado de Minas Gerais. Então, essa discussão foi iniciada há mais ou
menos quatro ou cinco anos. Quando eleito Deputado, tentei trazer
esse assunto para a Assembléia Legislativa. Tivemos aqui a
realização de várias audiências públicas, procurando envolver todo o
segmento representativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
entidades sindicais, Prefeituras, AMBEL, e, naquela oportunidade, já
observávamos a necessidade de realizar uma grande discussão sobre
o assunto.

Tivemos a oportunidade de apresentar requerimento a esta Casa
criando comissão para acompanhar essa negociação. Sempre
lembramos a maneira fechada com que foi conduzida, basicamente
entre a COPASA e a Prefeitura de Belo Horizonte. Tivemos, também,
a oportunidade de fazer uma visita ao então Prefeito Célio de Castro e
expusemos a necessidade de se ampliar o debate. Prometeu a
criação de uma comissão intitulada Comissão de Notáveis, para a
qual indicaria pessoas, em conjunto com o Governo do Estado,
representando toda a comunidade da Região Metropolitana.
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Infelizmente, o Prefeito não cumpriu a palavra. Exatamente três
dias após o nosso encontro, mandou uma mensagem para a Câmara
Municipal. Na verdade, um "projeto frankenstein", criando uma
unidade de saneamento na cidade - embora fosse necessário
promover-se essa integração. Depois desse encontro, tivemos,
através da imprensa, a minimização da divulgação do que estava
ocorrendo com essa negociação. Aproximadamente há 20 ou 30 dias
ficamos assustados, ao vermos a veiculação de que esse convênio
seria assinado de uma hora para outra. Causou-nos estranheza o fato
de um convênio de tamanha importância ser assinado ao final de uma
administração. Por um dever de consciência, procuramos levantar
novamente esse assunto. Naquela ocasião, contactamos a equipe de
transição do Governo Aécio Neves, que, com muita honra, ajudamos a
eleger participando ativamente de sua campanha. Sentimo-nos no
dever de levar a nossa preocupação, mostrando o que poderia ser
prejudicial à COPASA. Cumprimentamos o Governador Itamar Franco,
por haver entendido aquela necessidade. Foi adiada a assinatura do
referido convênio, de modo a apresentar esse trabalho à comissão de
transição, iniciando-se uma negociação. Infelizmente, houve a
assinatura na última terça-feira, e não observamos mudanças
significativas no texto original.

Registramos aqui para dar satisfação aos meus eleitores e ao povo
mineiro, em especial aos companheiros da COPASA, que, em
determinados momentos, entenderam que eu era contra essa
assinatura. Tenho procurado, sempre que possível, reafirmar que isso
não é verdade. Sempre lutei e busquei encontrar solução para que
esse contrato fosse assinado. Entendo que é de fundamental
importância para a COPASA, para a Prefeitura de Belo Horizonte e
para o povo mineiro. Apenas não concordava com alguns termos que
estavam sendo negociados e que, em meu entendimento, seriam
prejudiciais à COPASA e ao Governo do Estado.

Na sexta-feira passada, dia 22, fizemos contato com o Presidente da
COPASA, Dr. Rubens Coelho, manifestando-lhe a nossa apreensão.
Ele nos enviou a minuta do convênio que seria formalizado. Durante o
fim de semana, estudei esse documento, a fim de apresentar
formalmente ao Presidente da empresa as nossas considerações.
Encaminhei, então, a S. Exa. um ofício, cuja cópia foi entregue
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também a todos os Diretores e aos sindicatos representativos da
empresa. Agi dessa forma porque esse convênio, nos termos em que
foi assinado, prejudica a COPASA e o Estado de Minas. Vou mais
longe: o Governo se curvou diante da pressão exercida pela Prefeitura
de Belo Horizonte. Acredito que houve omissão por parte do Governo.
Foram tantos os prejuízos que a equipe do Governo Aécio Neves, por
meio de uma análise jurídica mais acurada do instrumento,
certamente irá concluir que o contrato trará prejuízos para o Estado,
podendo comprometer a continuidade dos serviços prestados pela
COPASA. Queira Deus que esteja errado! Como funcionário de
carreira da empresa, estou torcendo por que esteja errado, porque a
COPASA não pode correr o menor risco de ter o seu serviço de
saneamento - que está voltado para a qualidade de vida do povo -
comprometido.

Registrando os pontos mais polêmicos, que deveriam ter passado
por uma discussão mais aprofundada, ressalto que o instrumento
jurídico assinado tem pouca consistência. Não é um contrato de
concessão. Pela primeira vez na história da COPASA, uma renovação
foi feita sem a assinatura de um contrato de concessão. Foi assinado
um convênio, que, como já disse, é um instrumento jurídico frágil, que
apresenta uma série de deficiências, sem fazer menção ao patrimônio
da empresa, à modalidade de rescisão contratual, caso necessária.

Algumas cláusulas estão abrindo precedentes seriíssimos, que
estarão sujeitos a contestações judiciais. A alínea "b" do § 2°, que
trata das atribuições do município, diz: "assegurar que a tributação de
competência municipal sobre os serviços da COPASA fique limitado à
prestação de serviço de esgotamento sanitário, com a alíquota
máxima de 2%".

A partir da assinatura do convênio, a Prefeitura de Belo Horizonte
poderá tributar a COPASA-MG até o limite máximo de 2%. Hoje, a
empresa não recebe nenhum tipo de tributação dos municípios
mineiros. Esse é um grave precedente.

Outro precedente grave está na alínea "h": "a COPASA é obrigada a
arcar com os custos do Programa de Recuperação Ambiental e
Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de
Belo Horizonte até o valor máximo de R$170.000.000,0O". No meu
entendimento, essa é uma cláusula ilegal e pode receber contestação
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judicial.

Outra cláusula que gostaria de levantar é a do item 3.2., em que
consta que o produto da arrecadação das tarifas do serviço de
abastecimento de água e esgotamento sanitário no município será
repartido entre a SUOECAP e a COPASA-MG, na proporção de 4%
para a SUDECAP e 96% para a COPASA-MG.

Com isso, fica assegurado à Prefeitura o repasse mensal de 4% do
que a COPASA-MG arrecada em Belo Horizonte. Conforme tem sido
divulgado pela mídia, seria esse o percentual máximo de participação
da COPASA-MG na Prefeitura. Mas não é só isso. Temos a
participação de 4% da arrecadação de Belo Horizonte, mais cerca de
2%, que é um cálculo aproximado do custo desses R$170.000.000,00
de que a Prefeitura vai participar junto com a Prefeitura. Então, iria
para 6%. Temos, ainda, mais um percentual de 2%, que é o
percentual da tributação. Assim, iríamos para 8%.

Outro item bastante estranho é o 3.5.1., que determina: acrescem-se
ao valor a ser creditado à SUDECAP, e que serão destinados ao
Fundo Municipal de Saneamento, os valores despendidos pelo
município para o custeio de seu consumo de água e de esgotamento,
considerando-se para isso os próprios municipais e os demais imóveis
utilizados diretamente pela Prefeitura.

Em um cálculo que fizemos, isso seria aproximadamente 2% do que
a COPASA-MO arrecada em Belo Horizonte. Já alcançaríamos, então,
um percentual próximo de 10%. Além disso, abriríamos um
precedente gravíssimo, porque hoje a COPASA-MO não dá nenhum
tipo de isenção a nenhuma Prefeitura das 600 com as quais opera, a
nenhum tipo de usuário. Essa é uma forma dissimulada de se dar uma
isenção tarifária às contas de água da Prefeitura.

Vejam a ironia: se a Prefeitura, por exemplo, tiver isenção das suas
contas, e a COPASA-MG for responsável pelo pagamento dessas
contas, sem nenhum tipo de controle do consumo da água,
partiríamos para uma situação estranha. Se a Prefeitura necessitar de
mais recurso, basta que não controle o seu consumo de água.

Só para concluir, no item 3.6. consta que "... na definição, fixação,
revisão ou ajuste das tarifas de fornecimento de água e de
esgotamento sanitário, aplicadas aos usuários finais destes serviços,
o Estado e a COPASA obrigam-se a considerar em sua composição

rs
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todos os custos e obrigações aqui mencionados". Quer dizer, todo
cidadão do Estado de Minas Gerais, incluindo aquele que está em
uma cidade mais pobre do Norte de Minas, do vale do Mucuri ou do
vale do Jequitinhonha, vai ser responsável por esse custo adicional
que a COPASA-MG estará repassando, a partir desse contrato, à
Prefeitura de Belo Horizonte, no montante aproximado de 10% por
mês, isso sem considerar que abriremos as portas para que nossos
convênios dessa modalidade sejam avocados por outras Prefeituras.

Queira Deus que esteja errado, mas estamos muito preocupados
com a continuidade e a sobrevivência da COPASA.

20 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 20 Parte da reunião, com a
-1° Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 3.578 e 3.579/2002, da Comissão de Direitos
Humanos, e 3.580 a 3.583/2002, da Comissão de Transportes.
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
Saúde - aprovação, na 94° Reunião Ordinária, do Requerimento n°
3.534/2002, da Comissão de Direitos Humanos; e de Turismo -
aprovação, na 86° Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
3.554/2002, do Deputado José Milton, e 3.555/2002, do Deputado
Paulo Piau (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso Vil do art. 232, c/c com o ai. 140 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Miguei Martini (2), solicitando que os

rÀ'1
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Projetos de Lei n

o
s 2.423 e 2.424/2002 sejam encaminhados às

comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e defere,
ainda, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
deixando para fixar a data em outra oportunidade, requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, em que solicitam a realização
de reunião especial para a entrega do Título de Cidadão Honorário de
Minas Gerais ao Dr. Murílio de Aveliar Hingel.

2 a Fase
O Sr. Presidente - Tendo em vista a inexistência de quórum para

votação de requerimentos, a Presidência passa à 2 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei n os 2.087 e 2.392/2002, apreciados na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não há quórum para

votação dos requerimentos e V. Exa. passa para a fase de discussão
dos projetos, mas temos matérias e propostas de emenda à
Constituição que merecem discussão aprofundada. V. Exa. pode
constatar, de plano, que não temos quórum sequer para continuar os
trabalhos, então solicito que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Não há

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

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel

Martini solicitando inversão da pauta da reunião, de modo que a
Proposta de Emenda à Constituição n° 94/2002 seja apreciada em
último lugar. A Presidência declara o requerimento prejudicado, uma
vez que não há quórum para votação.

Questões de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, visto que o

requerimento do Deputado Miguel Martini é importante e guarda
coerência, porque joga para o final da pauta uma proposta de emenda
à Constituição, sabidamente, se não há quórum para votar o
requerimento, muito menos o haverá para votar a emenda.

Como o requerimento dele tem uma importância muito grande, peço
a V. Exa. que faça uma nova chamada dos Deputados para garantir a
votação do requerimento. Em diversas ocasiões, já fizemos chamadas
duas ou três vezes para sustentar o quórum. Então, solicito a V. Exa.
que também aja assim, em vista da importância do requerimento do
Deputado Miguel Martini, para tentar alcançar o quórum de 39
Deputados.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a maioria dos projetos
que estão na pauta, como a Proposta de Emenda à Constituição n°
55, do Deputado Pastor George, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 44, do Governador do Estado, o projeto de resolução
etc., enfim, grande parte da matéria em pauta exige quórum
qualificado. Podemos perceber que há apenas 18 Deputados em
Plenário. Com esse quórum não podemos continuar nem mesmo a
discussão.

E muito importante que esse requerimento seja votado até para que
possamos continuar a pauta. Do contrário, teremos que encerrar a
reunião. Peço a V. Exa. que coloque o requerimento em votação
porque alguns Deputados podem estar dando entrevista, descendo de
seus gabinetes ou em outros locais da Casa. Na votação do
requerimento teremos condição de verificar quantos parlamentares
estão na Casa. Se isso não for feito, V. Exa. terá que encerrar a
reunião ou fazer nova recomposição de quórum, porque não temos o
número mínimo regimental de Deputados para continuar os trabalhos.
A questão de ordem que apresento à Mesa é para que se coloque o
nosso requerimento em votação. Uma vez votado, saberemos se é
possível continuar os trabalhos ou se teremos que encerrar a reunião
sem fazer uma nova recomposição. Do contrário, peço que V. Exa., de
plano, encerre a reunião, neste momento.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a Mesa
acabou de fazer uma chamada, e constatou-se número suficiente de
parlamentares para que a reunião possa ter andamento e para a
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discussão das propostas em pauta; não para a votação dessas
propostas. Por essa razão, não há como encerrar, de plano, a reunião.
A discussão das matérias em pauta tem que continuar. Obviamente
que, no decorrer da reunião, se novamente for constatada a
inexistência de quórum, haverá nova chamada para recomposição.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apresentar duas
questões. Primeiro, está claro, para todos nós, que não temos número
suficiente de Deputados para discutir a matéria. A discussão dessa
matéria é importante e polêmica. Essa discussão deve prosseguir e
merece por parte dos Deputados uma reflexão.
Aguardamos, também, a presença de um maior número de

Deputados, pois temos a expectativa de convencê-los, na discussão,
da nossa posição a respeito dessa matéria tão polêmica. Estamos
pedindo, simplesmente, o número regimental para a discussão. Creio
que os Deputadoá devem estar conscientes do que estão votando. E é
justamente nessa fase de discussão que temos a oportunidade de
colocar a questão com maior profundidade, para que todos possam ter
uma posição definitiva em relação à matéria. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto trata de uma correção acerca do velório e do
sepultamento do ex-Deputado Raul Lima Neto. Temos, agora, a
informação de que o sepultamento ocorrerá amanhã, às 9 horas, no
Cemitério Bosque da Esperança. Na verdade, não houve uma troca
do corpo que foi entregue à família, mas um atraso, o que,
infelizmente, tem acontecido. Por meio da Comissão de Direitos
Humanos, tive a oportunidade de ir ao IML e ver a situação caótica em
que se encontra essa unidade do Estado. Havia quatro geladeiras
estragadas e corpos espalhados por todos os locais. Imagino que
esse atraso seja por causa disso.

A população de Minas Gerais tem enfrentado uma situação
gravíssima, quando tem de ir ao IML, para reconhecer os seus
familiares. Espero que esse quadro seja alterado no próximo Governo.

Então, apenas para corrigir a informação recebida anteriormente,
houve um atraso, o que impediu o início do velório e provocou uma
mudança do dia e do horário do sepultamento - de hoje, às 17 horas,
para amanhã, às 9 horas, no Cemitério Bosque da Esperança.

Reitero a solicitação feita pelo Deputado Miguel Martini de
encerramento da reunião, dada a importância da matéria que está
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sendo discutida. V. Exa. pode constatar, de plano, a insuficiência
de quórum para a discussão e para a continuação dos nossos
trabalhos. A Presidência teve cuidado, em relação ao Regimento
Interno, ao não colocar em votação os requerimentos, por não haver o
número regimental de 39 Deputados em Plenário. E esse cuidado
deve ser o mesmo em relação à discussão, que consideramos muito
importante.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite
que, antes de ter sido concedida a palavra a V. Exa. e aos Deputados
Miguel Martini e Antônio Carlos Andrada, foi feita a chamada e, nesse
momento, responderam à chamada 30 Deputados. V. Exa. há de
convir que o assédio da imprensa, nesta tarde, é muito grande e há
muitos Deputados no saguão. 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 - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados.

Portanto, há número regimental para a discussão das matérias
constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em l o turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 94/2002, do Deputado Olinto Godinho, que
acrescenta e modifica artigos na Constituição do Estado relativos à
competência do Conselho Estadual de Contas dos Municípios. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em discussão,
a proposta.Com a palavra, para discuti-ia, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham nas galerias e
pela televisão, inicio a discussão dessa proposta de emenda à
Constituição já preocupado, porque temos apenas cinco ou seis
parlamentares para discuti-ia e seria necessária a presença de seus
defensores, para - quem sabe? -, durante essa discussão, até
percebermos que estamos equivocados. Mas mesmo os defensores
da idéia não querem discuti-ia. Sendo assim, perguntamo-nos: Para
que aprovar uma proposta de emenda à Constituição que não tem
defensores? Isso significa dizer que ela é tão inoportuna,
desnecessária e inadequada que lhe faltam defensores.
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Sabemos que, neste País, uma das maiores exigências do

eleitor em relação ao seu representante no Poder Legislativo não é o
exercício da função de legislar, que também é importante, mas de
fiscalizar, pois a sociedade está a cobrar uma ação fiscalizadora
eficaz, que hoje é basicamente o papel do Poder Legislativo.
Entretanto os instrumentos de que nós, parlamentares, dispomos para
exercitar essa competência constitucional são ineficazes. Por muitas
oportunidades, usamos os microfones para dizer que não
conseguimos informações mínimas para subsidiar nossa ação
parlamentar.

Houve um incêndio no Tribunal de Contas, e suspeita-se -
funcionários e mídia - que tenha sido criminoso. Apresentei um
requerimento para que o Tribunal de Contas, ou melhor, "tribunal de
faz-de-conta", órgão auxiliar do Poder Legislativo, nos informasse
sobre quais documentos foram queimados e quais os prejuízos para a
fiscalização. Pasmem! Esse requerimento nem saiu da Casa!

Apresentei outro para obter informações a respeito de um conchavo
entre esse Governo e o Banco ltaú, comprador do BEMGE. Sem
justificativa, esse Governo prorrogou por oito anos o contrato com o
Banco. Quem ganhou? Quem perdeu? Por que renovar um contrato
quando ainda faltava mais de um ano para seu vencimento? A pressa
indica que muitos ganharão com isso, e certamente não será o povo
mineiro.

O correto seria esperar pelo novo Governo, que recebeu a
delegação para administrar o Estado. Antes do vencimento do
contrato, ocorreria uma licitação, seriam convocadas as instituições
financeiras e, com transparência, a proposta que representasse os
melhores interesses para o Governo - não para alguém do Governo -
seria a vencedora. Esse requerimento nem sequer saiu da Assembléia
Legislativa.

Sempre que necessitei obter informações do Tribunal de Contas,
atual "tribunal de faz-de-conta", quando fui Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, não consegui. Se ele não é
um órgão auxiliar do Poder Legislativo, se não colabora na
fiscalização, para que gastarmos fábulas com ele? Há informações de
que um novo prédio será construído, com R$180.000.000,00 alocados
no orçamento para o Tribunal de Contas. Seria melhor que
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criássemos outros instrumentos para auxiliar o Poder Legislativo
em seu papel fiscalizador.

* Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, disponho ainda de 50
minutos para o meu pronunciamento, mas percebo que há apenas 12
Deputados em Plenário, sendo que o Deputado Sargento Rodrigues já
está se ausentando. O Regimento Interno, em seu art. 19, diz que tem
de haver um mínimo de 26 Deputados para abrir ou para manter uma
reunião. Solicito a V. Exa. que resguarde o nosso tempo e encerre, de
plano, esta reunião. Solicito que a Presidência cumpra o art. 19 do
Regimento Interno e encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados,

portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 2 de
dezembro, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 94a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ivair Nogueira, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e
José Milton (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Durval Angelo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, 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 debater o
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Projeto de Lei n° 1.974/2002, que trata da redução da carga
tributária proposta nas operações com ferro, aço, e no setor de blocos
de cimento, fibrocimentos e produtos correlatos, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: boletim informativo do
Tribunal de Contas da União referente ao período de 4 a 8/11/2002. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designa os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°5
2.445/2002 no 1° turno (Deputado Luiz Fernando Faria); 2.437/2002
no 1° turno (Deputado Dilzon Meio); 2.195/2002 no 1° turno (Deputado
Antônio Carlos Andrada); 1.55712001 no 2 0 turno e 3/99 no 1° turno
(Deputado Rêmolo Aloise) e 2.326/2002 no 2° turno (Deputado lvair
Nogueira). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Neste instante, assume a Presidência da
reunião o Deputado Mauro Lobo. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n os 2.437/2002 na forma original (relator:
Deputado Dilzon Meio) e 2.445/2002 na forma proposta (relator:
Deputado Luiz Fernando Faria) e pela rejeição, no 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 2.021/2002 e do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputadõ Dilzon Meio). Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados José Milton, em
que solicita sejam convidados os Srs. Alfredo Hualtem, Diretor
Comercial , da AÇOMINAS, Sra. Cássia Adriana Lima Rodrigues,
Chefe da Area de Tributos, e o Vereador Luis Cláudio, do Município
de Ouro Branco, para participarem da reunião; Luiz Fernando Faria
em que solicita sejam convidados os Srs. Gloecir Bianco, Diretor da
Empresa Gtech Brasil Ltda., e Antônio Carlos Lino da Rocha, Gerente
- Delegado da referida empresa, para prestarem esclarecimentos, na
Comissão, sobre o contrato de concessão firmado entre a citada
empresa e a Loteria do Estado de Minas Gerais; e Miguel Martini, em
que solicita o envio, pelo Tribunal de Contas do Estado, de cópia da
prestação de contas relativa ao Convênio n° 63/98 celebrado entre o
Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
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sobre a matéria objeto da reunião. Registra-se a presença dos
Srs. José Luis Magalhães Neto, Presidente do Conselho da CAF -
Santa Bárbara Ltda., acompanhado pelo Sr. Rubens de Oliveira
Gomes, Gerente Tributário, e pela Sra. Kátia Weidig GalIo, Assistente
do Gerente Tributário; Moarcir Brant Filho, analista de marketing,
Juventino Franca, Gerente Jurídica, e Martha Regina Teixeira,
Assessora da Presidência, representando a USIMINAS; Geraldo Nery
Lopes, Assessor Jurídico da Precon; Antônio Carlos Pereira,
Presidente da SIPROCIMG, Marcelo Luis Dahlem, Coordenador Fiscal
da Gerdau; Alfredo Hualem, Diretor Comercial, e Cássia Adriana Lima,
Chefe da Área de Tributos, representando a AÇOMINAS, e Luís
Cláudio, Vereador do Município de Ouro Branco, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Rêmolo Aloise, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Assume a
Presidência da reunião o Deputado Rêmolo Aloise. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia
28/11/2002, às 10 horas, para analisar os pareceres sobre o Projeto
de Lei n° 1.974/2002 e sobre o Projeto de Resolução n° 2.472/2002,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - José Milton - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria - Antônio Carlos Andrada - Ivair Nogueira.

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

1.984/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em

causa tem por escopo dar a denominação de José Soares Diniz e
Silva à Escola Estadual do Bairro Coqueiros, situada no Município de
Ribeirão das Neves.
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Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, por ela
apresentada, 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
Cumpre salientar que o nome do Sr. José Soares Diniz e Silva -

saudosa e muito estimada pessoa - foi indicado pelo colegiado da
Escola Estadual do Bairro Coqueiros, em reunião ocorrida em
11/9/2001, que o homologou, por unanimidade dos votos dos seus
membros, para que passe a denominar a referida unidade de ensino.
Salienta esse corpo colegiado que o empréstimo de seu nome para tal
fim é um tributo e um reconhecimento aos relevantes serviços de
natureza filantrópica prestados à população de Ribeirão das Neves,
bem como pela sua decisão de doar terreno para a criação da escola
que hoje atende a mais de 600 alunos.

Nada mais justo, portanto, que seja prestada a devida homenagem a
essa pessoa, que sempre se preocupou em prestar auxílio aos menos
favorecidos e deixou gratas recordações a todos que dela partilharam
a companhia.

Quanto à emenda apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, queremos esclarecer que ela tão-somente aprimora o texto do
art. 1 0 , sem alterar a substância da norma almejada.

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

1.984/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.147/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 2.147/2002
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Recreativa
Águia Dourada, com sede no Município de Itapagipe.

rÁ
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Considerada jurídica, constitucional e legal pela Comissão de

Constituição e Justiça, a matéria vem a este órgão colegiado, para
deliberação conclusiva, com base no disposto no art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Realmente, a Associação Recreativa Águia Dourada proporciona à

comunidade ambiente propício para o melhor aproveitamento das
potencialidades recreativas e esportivas locais, de forma a estimular e
promover o lazer, sem visar a fins lucrativos, o que identifica o caráter
eminentemente social das suas atividades.

O fato de os associados ter idade acima de 50 anos torna o seu
trabalho ainda mais relevante, uma vez que contribui para possibilitar
a melhoria da saúde física e mental de uma população madura, já
passível de algumas doenças que a acometem, principalmente devido
ao sedentarismo.

Consideramos, portanto, meritória a intenção de se conferir título
declaratório de utilidade pública à entidade em referência.

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

2.147/2002 na sua forma original.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.262

/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação do Grupo Folclórico
Moçambique Rosário de Maria, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para examiná-la.

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

Fundamentação
A entidade citada no relatório tem como objetivo principal divulgar o

folclore e outros movimentos culturais que visem a preservar e difundir

rÃ"
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a cultura afro-brasileira.

Também promove a integração de seus associados através de
intercâmbio com outros grupos, de encontros culturais e palestras;
portanto justa se faz a outorga do título de utilidade pública ao Grupo
Folclórico, mas, para corrigir-lhe o nome, faz-se necessário apresentar
emenda ao art. 1° do projeto de lei.

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

2.262/2002 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico

Moçambique Rosário de Maria, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.".

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2002.
Antônio Carlos Andrada, relator.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°5 1 A 4 APRESENTADAS EM

PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 1.974/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado: o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi analisado
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária também se
manifestou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1.

Encerrada a discussão em 1° turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas n

o
s 1 a 4, dos Deputados Antônio Carlos Andrada,

Márcio Kangussu e Dalmo Ribeiro Silva. Cabe agora a esta Comissão
emitir parecer sobre as referidas emendas.

Fundamentação
A Emenda n° 1, do Deputado Antônio Carlos Andrada, propõe nova

redação para o art. 2 0 do projeto, que altera os §Ç 23 e 24 do art. 12

ri
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da Lei n°6.763, de 1975. A modificação proposta pela Emenda n°
1 à redação dada originalmente pelo art. 20 do projeto visa reduzir
para até 7% a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com ferro e aço e com artefatos de cimento
classificados nos códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias -
Sistema Harmonizado - NMB-SH - especificados nos citados
dispositivos.

Este relator acolhe a Emenda n° 1. Cabe ao Poder Executivo, ao
dispor sobre o regulamento do ICMS, cumprir o disposto no art. 14,
inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101,
de 2000). Considerando que o estudo de impacto financeiro-
orçamentário constante às fls. 16/28 do processo em tela foi realizado
tendo por base a redução da carga tributária para até 12%, deve ser
feita uma alteração em razão da redução da carga tributária para até

Importa realçar que a compensação da perda de receita decorrente
da redução de 18% para 12% da carga tributária nas operações
industriais com produtos de ferro e aço e com artefatos de cimento
está sendo feita por causa da eliminação da redução da base de
cálculo de 33,33% nas operações com gás liquefeito de petróleo -
GLP. Isso resulta no restabelecimento da carga tributária em 18%
sobre o valor de venda do produto, pelo que a perda resultante de
carga tributária para até 7% poderá também ser objeto de
compensação correspondente ao restabelecimento da maior carga
tributária para o GLP.

Ademais, a menor aliquota interestadual vigente, conforme a
Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal, é de 7%, atendido o
disposto no inciso VI do art. 155 da Constituição Federal.

Quanto à Emenda n° 2, do Deputado Márcio Kangussu, este relator
a acolhe na forma da Subemenda n° 1, conforme sugestão do
Deputado Ermano Batista. A Emenda n° 2 propõe a redução da carga
tributária dos produtos abrangidos no projeto em tela para até 8% nas
operações com ferro e aço e com artefatos de cimento para os
municípios que integram a área mineira da ADENE. A Subemenda n°
1 confere o mesmo tratamento aos municípios da área mineira do
IDENE, em razão da necessidade de eliminação das desigualdades
regionais mediante tratamento tributário diferenciado.

rÃ
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A Emenda n° 3, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, busca

dispensar tratamento isonômico, estendendo o benefício de redução
da carga tributária para até 12% nas operações internas promovidas
por estabelecimentos industriais com móveis, painéis de madeira,
colchões, estofados e espumas (benefício já instituído pela Lei n°
14.602, de 20/11/2001, que acrescentou o § 21 ao art. 12 da Lei n°
6.763, de 1975), a embalagens e produtos florestais. Entendemos que
a emenda deve ser acolhida em razão da regra do art. 5 0 , "caput", da
Constituição Federal, que consagra o princípio constitucional da
isonomia. Deve ser lembrado que, quando da edição da Lei n° 14.602,
de 2001, o próprio Estado cuidou de adotar as medidas
compensatórias de receita ditadas no art. 14, inciso II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Por último, a Emenda n° 4, do Deputado Márcio Kangussu, pretende
reduzir a carga tributária para 12% nas operações internas genéricas
com produtos e subprodutos florestais e com painéis de madeira
industrializada, estabelecendo redução de até 8% nas operações
realizadas nos municípios que integram a área mineira da ADENE.
Acolhemos a emenda na forma da Subemenda n° 1, atendendo à
sugestão do Deputado Ermano Batista, para também incluir os
municípios que integram a área mineira do IDENE.

Este relator, em razão do princípio constitucional da isonomia e da
igualdade de tratamento a contribuintes que realizam operações
correlatas àquelas já abrangidas no projeto de lei em tela, acolhe as
propostas de emenda do Deputado José Milton. Essas emendas
visam a conferir o mesmo tratamento de redução de carga tributária a
elementos de vias férreas feitos com aço, outros produtos derivados
de fio-máquina e perfis de ferro ou aços não ligados, bem como a
construções pré-fabricadas e outros artefatos de cimento,
notadamente outros tipos de fibra. A medida estimulará a substituição
gradual do amianto, material de risco, por outras fibras de cimento que
não prejudicam a saúde da população. Para melhor redação, as
sugestões do Deputado José Milton foram englobadas nas Emendas
n os 5 a 9 apresentadas por este relator ao final deste parecer.

Acatando sugestões apresentadas pelo Deputado Antônio Andrade,
este relator apresenta as Emendas n os 10 e 11, com o objetivo de
uniformizar o tratamento de aplicação da multa do ICMS para, no
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máximo, 12% nos casos de denúncia espontânea e para o fim de
conceder novo prazo de 60 dias a qualquer contribuinte interessado
em requerer os benefícios de que trata o artigo 21 da Lei n° 14.062,
de 20/11/2001.

Por último, este relator apresenta a Emenda n° 12, visando à criação
de um Comitê de Recuperação de Créditos Tributários na estrutura da
Secretaria de Estado da Fazenda, formado por representantes da
Fazenda Pública Estadual, da Procuradoria da Fazenda Estadual e da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa. O Comitê terá como atribuições negociar, rever, compor
propor e renegociar créditos tributários formalizados ou não, inscritos
ou não em dívida ativa.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação das Emendas

n
o
s 1 e 3; das Emendas n°5 2 e 4 na forma das respectivas

subemendas que receberam n° 1; e, ainda pela aprovação das
Emendas nos  a 12, a seguir apresentadas.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°2
Acrescente-se ao fim dos % 23 e 24, acrescidos ao art. 12 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, pelo Substitutivo n° 1, a seguinte
expressão: "e do IDENE.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°4
Acrescente-se ao fim do § 25, acrescido ao art. 12 da Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, pela Emenda n°4, a seguinte expressão:
"e do IDENE.".

EMENDA N°5
Dê-se à alínea "c" do inciso 1 do § 23 do art. 12 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, a que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 1,
a seguinte redação:

"Art. 1 0 - .......................................
'Art. 12- .......................................
§ 23 -	.............................

c) outros, de seção circular de diâmetro inferior a 14mm, códigos
7213.91.10, 7213.91.90, 7213.99.10 e 72.13.99.90.'.".

EMENDA N° 6
Acrescente-se ao inciso III do § 23 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26

rs
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de dezembro de 1975, a que se refere o art. P do Substitutivo n°
1, as alíneas "t" e "g", com a seguinte redação:

"Art. 1°- ...........................................
'Art. 12- ..........................................
§23- ................................................
III -	............................................
f) perfis em "H" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a

quente, de altura igual ou superior a 80mm, código 7216.33.00;
g) perfis em "L" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a

quente, de altura superior a 80mm, código 7216.40.10.'.".
EMENDA N°7

Acrescente-se ao § 23 do art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro
de 1975, a que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 1, o inciso XV,
com a seguinte redação:

"Art 1°-
Art. 12- .......................................
§23- ............................................
XV - elementos de vias térreas, de ferro fundido, ferro ou aço: trilhos

(carris), contratrilhos (contracarris) e cremalheiras, agulhas,
cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos
de cruzamentos e desvios, dormentes, talas de junção (eclissas),
coxins de trilho (carril), cantoneiras, placas de apoio ou assentamento,
placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças
próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de trilhos (carris):

a) outros do código 7302.90.00;'.".
EMENDA N°8

Acrescente-se ao § 24 do art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro
de 1975, a que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 1, o inciso XV,
com a seguinte redação:

"Art. 1° - ..................................
Art. 12- .................................
§24- .......................................
XV - painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras,

vegetais, de palha ou aparas, aglomerados com cimento, gesso ou
outros aglutinantes minerais, todos do código 6808.00.00.'.".

EMENDA N° 9
"Art. 1° -	.............................

rÃl
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'Art. 12-...................................
§24-........................................
XVI - construções pré-fabricadas:
a) outros do código 94.06.00.99;'.".

EMENDA N°10
Inclua-se onde convier:
"Art. ( .... ) - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 56 - ................................
§ 3° - .......................................
1 - de 12% (doze por cento), quando se tratar da hipótese prevista

no inciso 1 deste artigo.

§ 50 - Excetuadas as hipóteses de flagrante, a pessoa física ou
jurídica submetida a quaisquer diligências de fiscalização poderá
pagar, até a data de recebimento da intimação do auto de infração
expedido pela Fazenda Pública, os tributos de que for sujeito passivo
como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de denúncia espontânea.".

EMENDA N° 11
Inclua-se onde convier:
"Art. ( .... ) - O requerimento do beneficio de que trata o art. 21 da Lei

n° 14.062, de 20 de novembro de 2001, poderá ser efetuado pelo
contribuinte no prazo de até sessenta dias após a publicação desta
lei.".

EMENDA N° 12
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. (....) - Fica criado na estrutura da Secretaria de Estado da

Fazenda um Comitê de Recuperação de Créditos Tributários,
podendo negociar, rever, compor, propor e renegociar.

Parágrafo único - O comitê de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

- Secretário de Estado da Fazenda;
II - um Procurador da Fazenda;
III - um representante da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.".

rÀkI
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Saia das Comissões, 28 de novembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ivair Nogueira -

José Milton - Antônio Carlos Andrada - Dilzon Meio - Luiz Fernando
Faria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 28/11/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Camilo Vial, ocorrido em 24/11/2002, em Montes Claros. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do ex-
Deputado Raul Lima Neto, ocorrido em 28/11/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

rÀ'
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