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

ATAS

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA LISTA DE ASSINANTES

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de março de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio
Kangussu, Agostinho Silveira e Eduardo Hermeto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimento do Deputado Agostinho Silveira
em que solicita a presença do Sr. Roberto Ronaldo Pinheiro,
Presidente da ABL, e da Sra. Lilian Prado Caldeira, anunciante, para
prestarem esclarecimentos na Comissão; e requerimento do Deputado
Eduardo Hermeto em que solicita a presença Sr. Lecy Marcelo
Marques, advogado da Guiatel S.A., e do Sr. Carlos José dos Santos,
anunciante, para prestarem esclarecimentos em reunião da Comissão.
Fica definido que as reuniões ordinárias da Comissão serão às
quintas-feiras, às 9h30min, no Plenarinho 1. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Agostinho Silveira - Arlen Santiago -

Eduardo Hermeto.
ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia doze de março de dois mil e dois, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz
Menezes e Edson Rezende, membros da supracitada Comissão.
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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 da pauta e comunica o
recebimento de ofícios da Sra. Neide Aparecida Fonseca, Presidente
do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, solicitando
um relatório de todas as iniciativas da Comissão e questionando o que
tem sido feito em relação à superação das desigualdades raciais no
trabalho e do Sr. José Carlos da Cruz, Presidente da Sociedade Civil
União Beneficente Operária de Nanuque, publicado no "Diário do
Legislativo" de 9/3/2002. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, em turno único, para as quais designa os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.902, 1.913, 1.933,

1.676, 1.894, 1.916 e 1.924/2001 (Deputado Edson Rezende); 1.903,
1.914, 1.908 e 1.915/2001 (Deputado Luiz Menezes); 1.875, 1.906 e
1.927/.001 (Deputado Paulo Pettersen); 1.885, 1.888, 1.928 e
1.931/2001 (Deputada Maria Olivia). 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 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.225/2000 (relator: Deputado Luiz Menezes). O Parecer
para o 1° Turno do Projeto de Lei Complementar n° 46/2001 deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Luiz Menezes. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Luiz Menezes, que conclui pela rejeição do Projeto
de Lei n° 1.460/2001 no 1° turno, o Presidente defere o pedido de
vista do Deputado Edson Rezende. 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, é
aprovado o Requerimento n° 3.162/2002. Passa-se à 3 a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Edson Rezende, em que solicita seja realizada audiência
pública desta Comissão, em Barbacena, para discutir o atendimento
prestado aos trabalhadores da região pelos órgãos do Ministério do
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Trabalho ali instalados. A seguir, o Presidente submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s.
1.674, 1.714, 1.716, 1.805, 1.814, 1.824, 1.834, 1.840, 1.841, 1.842,
1.845, 1.846, 1.847, 1.850, 1.855 e 1.857/2001. 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 março de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Pettersen - Rogério Correia.

ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O

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

PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS DE
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NO ESQUEMA DE FACILITAÇÃO

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA
EXTRALEGAL

Às quinze horas do dia dezenove de março de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Alberto Bejani, Dilzon Meio, Irani Barbosa, Luiz Tadeu Leite e Adelmo
Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a ouvir o depoimento da Dra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis,
Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, a qual é
convidada a tomar assento à mesa. Procede-se ao depoimento, com a
participação dos Deputados, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Irani Barbosa - Luiz

Tadeu Leite.

rÀ'1
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ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

SERVIDORES DESIGNADOS
Às quinze horas do dia dezenove de março de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão,
Geraldo Rezende, Dalmo Ribeiro Silva e Bilac Pinto (substituindo este
ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Anderson Adauto. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Elbe Brandão, 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 proposições
da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria Izabel
Firmino, professora em Poços de Caldas, solicitando o apoio da
Comissão para que se resolva a situação dos servidores designados.
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 Bilac Pinto, em que solicita seja
prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão por 30 dias.
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 março de 2002.
Elbe Brandão, Presidente - Paulo Piau - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezenove de março de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Milton, Fábio Avelar e Ivair Nogueira (substituindo este ao Deputado
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado 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
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pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: fax da
Irmã Rosa Maria Barbosa, do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos
Humanos de Salto da Divisa, justificando sua ausência na reunião
desta Comissão do dia 12 de março; telegrama do Dr. Henrique
Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil, de Assuntos
Municipais e Presidente da COMIG, justificando sua ausência na
reunião do dia 2 de março, em Lambari; ofício do Sr. Fábio Persi,
Diretor-Regional da COOPMINAS, em que solicita a realização de
obras de urbanização e recuperação da lagoa do Município de
Marilac, publicado no "Diário do Legislativo" de 7/3/2002; carta do Sr.
Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da Associação Nova
Esperança Beneficente do Brasil, de Santa Luzia, em que solicita o
empenho desta Comissão no sentido de aperfeiçoar a lei de
preservação do meio ambiente; carta do Sr. Geraldo Martins Teixeira,
denunciando crime ambiental que estaria prestes a ser cometido em
Juiz de Fora, qual seja a poluição da Represa de São Pedro, que
abastece vários bairros daquela cidade, publicada no "Diário do
Legislativo" de 14/3/2002; ofício do Dr. José Luciano Pereira, Diretor-
Geral do IEF e Coordenador Seccional do COPAM, que encaminha
cópia de parecer elaborado pela assessoria jurídica do IEF a respeito
da inconstitucionalidade da Lei n° 13.999, de 29/9/2001, publicado no
"Diário do Legislativo" de 15/3/2002; carta do Sr. Valdomiro Cardoso
da Silva, representante da Associação Bacia do Riachão, em que
solicita providências para solucionar os problemas existentes na
região do Alto Riachão, publicada no "Diário do Legislativo" de
15/3/2002. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.667/2001, no 1° turno, e informa que avocou a si a relatoria dele.
Passa-se à l a 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, no 1° turno, o
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.833/2001, que conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 (relatora:
Deputada Maria José Haueisen). 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

o
s 3.163 e

3.198/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
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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 março de 2002.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen.	-

ATA DA 80 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia vinte de março de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro
Silva, João Pinto Ribeiro 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 João Pinto Ribeiro, 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 situação do ensino superior privado,
responsável por 70% das matrículas universitárias, em especial a
mensalidade abusiva, o crédito educativo e as inúmeras instituições
incapazes de oferecer adequada graduação e, também, a apreciar a
matéria constante da pauta. O Presidente acusa o recebimento dos
Projetos de Lei n.°s 521/99 (no 20 turno), 1.886/2001 (no 1° turno) e
1.95012002 (no 1° turno) e designa os Deputados João Pinto Ribeiro e
Dalmo Ribeiro Silva para relatar, respectivamente, o primeiro e o
último projeto e avoca a si a relatoria do segundo. Passa-se á 2a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nos 1.631/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 1.893, 1.911 e 1.922/2001 (relator: Deputado José Henrique);
1.917/2001 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro); e 1.923/2001
(relator: Deputado Antônio Carlos Andrada), os quais receberam
parecer pela aprovação, sendo o último com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 3.200 e
3.203/2002. 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 Paulo Piau solicitando

rÂ
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seja realizada uma reunião para debater os apostilamentos de
Diretores e o retorno dos professores à sala de aula, que aguardavam,
afastados, a homolagação de sua aposentadoria. O Presidente
informa que, no próximo dia 3, fará realizar uma reunião para debater
a situação do Instituto Estadual de Educação. O Presidente destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
ensino superior privado, convida a tomar assento à mesa o Vereador
Geraldo Santana, os Srs. Fernando Máximo e Tiago Alves,
respectivamente, Presidente e Diretor da UEE-MG, e a Sra. Lavínia
Rosa Rodrigues, Diretora do SINPRO-MG; na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece as suas considerações
iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, para que façam sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião,
Presidente agradece a presença dos convidados e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Dalm p Ribeiro Silva - Paulo Pettersen.

ATA DA 8& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas do dia vinte de março de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen e Doutor
Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a situação dos mutuários da extinta
MinasCaixa. Registra-se a presença dos Srs. Hilton Secundino Alves,
Supervisor do Núcleo Executivo do Grupo Gestor da ex-MinasCaixa;
Adilson Machado e Olavo Saldanha, respectivamente, Presidente e
Gerente-Geral da Associação dos Mutuários e Moradores das
Regiões Sul e Sudeste, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Viana,
autor do requerimento que motivou esta reunião, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
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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, 27 de março de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Rogério Correia.	-

ATA DA 50 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte de março de dois mil
• dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite
• Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara
aberta a reunião e dá por aprovada a ata da reunião anterior, que é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a realizar audiência pública para
debater a falta de repasse de verbas da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte às creches da Capital e comunica o recebimento do fax do
Sr. Antônio David de Sousa Júnior, Secretário Municipal de Educação,
comunicando a impossibilidade de seu comparecimento à reunião por
compromissos inadiáveis. A Presidência verifica a ausência dos
convidados e concede a palavra ao Deputado João Leite, autor do
requerimento que suscitou a reunião, para suas considerações
iniciais. Logo após, são ouvidos os Srs. José Egídio e Rosimeire
Marques, membros do Conselho Comunitário Conviver do Havaí,
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, 27de março de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite - Elbe Brandão - Carlos

Pimenta.
ATA DA 83a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte de março de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, Ivair Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Meio, Eduardo
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Brandão, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Andrade, Arlen Santiago, Doutor Viana, Durval Angelo, Gil
Pereira, Irani Barbosa e Rogério Correia. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Ivair
Nogueira emite o seu parecer no 2° turno sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 48/2001, o qual conclui pela aprovação da matéria
na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 20,

apresentadas. Na fase de discussão do parecer, são apresentadas as
Propostas de Emenda nos 1 a 4, do Deputado Doutor Viana; 5 e 6, do
Deputado Hely Tarqüínio, e 7, do Deputado Adelmo Carneiro Leão. O
Presidente informa que as Propostas de Emenda n

o
s 1, 6 e 7 foram

contempladas no parecer do relator. Na fase de votação, são
rejeitadas as Propostas de Emenda n os 2, 3, 4 e 5 e é aprovado o
parecer do relator. 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 Antônio
Carlos Andrada, em que solicita a realização de audiência pública
para debater o Projeto de Lei n° 1.372/2001, que institui o plano de
carreira do pessoal da educação. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Elbe Brandão - Paulo Piau - Sávio Souza

Cruz.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e um de março de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Rogério Correia, Paulo Pettersen e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dimas
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Márcio Nangussu, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir os seguintes convidados: Sr. Tarcísio Martins Costa e
Sra. Rosilene Miranda Barroso da Cruz, respectivamente, Juiz Titular
e Coordenadora Técnica do Juizado da Infância e da Juventude de
Belo Horizonte; Sras. Bernadete Dutra Santos, Diretora do Centro
Estadual de Referência em Violência Doméstica e Exploração Sexual
de Criança e Adolescente, da SETASCAD; Angela Maria Dias
Nogueira Souza, Técnica do Núcleo de Atendimento às Vítimas de
Crimes Violentos da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos; e Mary
Cristina Thomaz Gomes, Gerente da República Maria Maria. A
Presidência registra a presença dos Srs. José Francisco da Silva,
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, e Fernando Almeida Alves,
Secretário dos Direitos e da Cidadania de Belo Horizonte, que
também são convidados a participar dos trabalhos. O Presidente,
como autor do requerimento que deu origem à reunião, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão. Na fase de participação dos presentes, fazem
inscrição e usam da palavra o Sr. Kleber Queiroz, do Programa
Sentinela; as Sras. Erudite Nunes Rodrigues, moradora do
Condomínio JK; Cláudia Aparecida Diniz, do Conselho Tutelar da
Pampulha; Vaneide Caricatti, do Conselho Tutelar Noroeste; e Débora
Maria David da Luz, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Paulo Pettersen, em que solicita seja
realizada audiência pública, com a presença do Juiz e do Promotor da
Vara da Infância e da Juventude, do Comandante do Batalhão da
Polícia Militar, do Delegado da Infância e da Juventude e de
representantes do Conselho Tutelar e da Pastoral da Criança, nos

rs
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Municípios de Nanuque, Tombos, Timóteo, Carangola, Manhumirim
e Arinos. O Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece aos convidados e demais participantes pelos
valiosos subsídios trazidos, 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 março de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão - Paulo Pettersen.

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

1.957/2002
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Agostinho Silveira,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais de Brumadinho - APRB -, 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 citada Associação, com sede no Município de Brumadinho, possui

por objetivo promover a união dos agricultores, para um melhor
aproveitamento econômico das potencialidades de suas propriedades
rurais, tendo como iniciativas a compra conjunta de insumos para
suas implantações, o beneficiamento de seus produtos, a obtenção de
espaço físico para a comercialização e a participação ativa nas
atividades relativas à fitossanidade de seus pomares.

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

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.95712002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1° de abril de 2002.

rs
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Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.460/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em questão

estabelece medida disciplinar no processo de automação das
empresas do sistema produtivo, financeiro e comercial do Estado.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu o prazo para emitir o parecer quanto à constitucional idade,
juridicidade e legalidade.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende disciplinar o processo de

automação nas empresas do sistema produtivo, financeiro e comercial
do Estado. Prevê que a demissão de funcionários decorrente do
processo de automação em tais empresas será feita com base nos
percentuais que estipula no anexo do projeto e institui multa, no valor
de 10.000 UFIRs, para a empresa que ultrapassar os limites de
demissão estabelecidos.

De acordo com o citado anexo, uma empresa, por exemplo, que
possua de 100 a 1.000 funcionários poderá demitir, no primeiro ano
em que se der o processo de automação, 5% do número total de seus
funcionários, no segundo ano, 6%, no terceiro, 7%, e assim por diante.

Deve-se, entretanto, ressaltar que tal anexo prevê o percentual
máximo de demissão apenas até o sétimo ano do processo de
automação, levando ao entendimento de que este processo está
limitado a ocorrer em sete anos.

Assim, note-se que, embora o faça de forma confusa, o objetivo do
projeto é limitar o número de demissões nas empresas integrantes do
sistema produtivo, financeiro e comercial do Estado, no intuito de
contribuir para a diminuição do índice de desemprego do Estado.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, a
Constituição Federal determina, em seu art. 22, incisos 1 e XVI, que
compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho,
assim como sobre a organização do sistema de empregos.

rÀ'
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Ressalte-se, ainda, que a Constituição Federal, ao tratar da ordem
econômica e financeira, pauta-se na livre iniciativa e dispõe em seu
art. 174 que o Estado, como agente normatizador e regulador da
atividade econômica, exercerá as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e
indicativo para o setor privado. A propósito, registre-se que o Estado,
neste caso, está legislando sobre a atividade econômica, de forma
determinante para as empresas do setor privado, o que lhe é vedado
pela Carta Magna.
Verifica-se, portanto, que o projeto incorre em vício de

inconstitucionalidade, contrariando normas de repartição de
competência legislativa, e vai de encontro aos princípios norteadores
da atividade econômica e financeira.

Com efeito, ao desrespeitar o sistema de divisão de competências
traçado pela Constituição Federal para os entes federados, está o
projeto ferindo um dos pontos caracterizado res e asseguradores do
convívio no Estado Federal.

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

1.460/2001.
Sala das Comissões, 27 de março de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.534/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de lei em
pauta dispõe sobre o acesso às informações das receitas do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF.

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Em seguida, foi o projeto enviado à Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria quanto à
repercussão financeira, conforme estabelece o art. 102, VII, do

rÀ
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Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva dar ampla divulgação ás

informações relativas aos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF.

Esse fundo, que tem natureza contábil, foi instituído pela Lei n°
9.424, de 24/12/96. Essa lei dispõe que o fundo é composto por 15%
dos seguintes recursos:

- parcela do ICMS devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos
municípios, conforme dispõe o art. 155, inciso II, c/c O art. 158, inciso
IV, da Constituição República;

II - Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE -
e dos Municípios - FPM -, previstos no art. 159, inciso 1, alíneas "a" e
"b", da Constituição da República, e no Sistema Tributário Nacional,
de que trata a Lei n°5.172, de 25/10/66;

III - parcela do IPI devido aos Estados e ao Distrito Federal, na
forma do art. 159, inciso II, da Constituição da República e da Lei
Complementar n°61, de 26/12/89.

A Lei n° 9.424, de 1996, estatui que os recursos do FUNDEF serão
aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino
fundamental público e na valorização do magistério.

A proposição em tela foi amplamente analisada pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Educação. Esta apresentou-lhe o
Substitutivo n° 1, porquanto parte da proposição já está prevista na Lei
n° 14.158, de 2002, que estabelece que o Estado fará publicar,
mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do Estado, o montante
dos recursos distribuídos pelo FUNDEF, discriminando-os por origem
de receita e data de liberação. Esse substitutivo acrescenta, ainda, a
divulgação pela Internet e manda afixar em lugar visível, na sede de
cada uma das superintendências regionais de ensino e em cada
estabelecimento de ensino da rede pública, quadro demonstrativo
mensal da movimentação de recursos do FUNDEF.

A Lei n° 9.424 dispõe que os Estados e municípios devem criar um
conselho com o objetivo de acompanhar e controlar a repartição das
transferências. O Decreto n° 40.360, de 1999, criou o Conselho
Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF,
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atendendo ao disposto na lei. Assim, é de suma importância a
divulgação sistemática da distribuição dos recursos desse fundo, o
que vem atender à Lei Complementar n° 101, de 2000 (a Lei de
Responsabilidade Fiscal) que traz um capítulo sobre a transferência, o
controle e a fiscalização das finanças públicas.

Com relação aos aspectos financeiros, a proposição em análise não
enseja nenhum impacto no orçamento estadual: as exigências nela
contidas poderão ser cumpridas aproveitando-se a máquina
administrativa.

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

1.534/2001, no l o turno, na forma do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 27 de março de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Paulo Piau -

Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.774/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto em tela
estrutura os Quadros Especiais de Pessoal, da administração pública
estadual autárquica e fundacional, das instituições que menciona e dá
outras providências.

Foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com as
Emendas nos 1 e 2, que apresentou. A seguir, a Comissão de
Administração Pública opinou por sua aprovação com as Emendas nos
3 a 5, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto reestrutura os Quadros Especiais de Pessoal das

seguintes instituições da área de ciência e tecnologia: FAPEMIG,
CETEC, FEAM, FUNED, FJP e IGA.

Os cargos são especificados em três classes:
a) Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento;
b) Gestão Logística;
c) Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia.
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É criado o Quadro de Pessoal, com quatro cargos isolados:

Pesquisador, Gestor Logístico, Técnico e Carreira Transitória de
Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia.

As Emendas n
o
s 3 e 4 retiram da proposição os termos "cargo

isolado" e "carreira transitória", substituindo-os por "cargo" e "carreira",
termos mais condizentes com a carreira e a isenção da proposta.

Tarefa relevante que incumbe a esta Comissão é verificar se o
projeto está adequado à Emenda à Constituição n° 19, de 1992, e à
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000), particularmente a seus arts. 16, 17 e 21, pois acarreta
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

Para tanto, o relator da matéria solicitou, via requerimento, à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração as seguintes
informações:

1 - Estimativa do impacto financeiro-orçamentário no exercício e nos
dois subseqüentes à entrada em vigor da futura lei; e declaração do
ordenador de despesas de que o projeto está de acordo com a lei
orçamentária.

2 - Demonstração da origem dos recursos destinados ao custeio das
despesas obrigatórias de caráter continuado e comprovação de que
estas afetarão as metas de resultado fiscal previstas na LDO.

3 - Medidas compensatórias, nos dois exercícios subseqüentes,
para cumprimento do disposto nos arts. 17 e 21 da Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000.

Infelizmente, não obtivemos quaisquer das informações solicitadas,
ficando, assim, impossibilitados de emitir parecer técnico. Todavia
entendemos a importância social e econômica do projeto em
discussão, pelo incentivo que representa para a área de ciência e
tecnologia em nosso Estado.

Sabemos que essa área constitui uma alavanca de enorme
importância do nosso desenvolvimento e necessita de bastante
incentivo. Ademais, a Instrução Normativa n° 5, de dezembro de 2001,
do Tribunal de Contas, veio permitir a aprovação do projeto por ter
retirado os gastos com inativos da composição da receita líquida do
Estado, tornando mais elástico o limite de despesas com pessoal.

Incluímos ainda neste parecer a Emenda n° 6, por sugestão do
Deputado Ermano Batista, a qual inclui o Instituto de Pesos e Medidas
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do Estado de Minas Gerais IPEM-MG - entre os órgãos de que
trata o projeto. Entendemos que essa entidade é parte da área de
ciência e tecnologia e, portanto, deve ser incluída no projeto.

Incluímos também as Emendas nos 7 a 13, que ampliam para quatro
os níveis dos servidores ocupantes dos cargos de Gestor Logístico,
Técnico e Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia. Tais
emendas foram apresentadas pelos representantes dos servidores
dos órgãos do setor, e o relator as acatou integralmente.

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

1.774/2001 no 1° turno, com a Emenda n° 2, da Comissão de
Constituição e Justiça; as Emendas n os 3 a 5. da Comissão de
Administração Pública, e as Emendas nos 6 a 13, a seguir
apresentadas, ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

EMENDA N°6
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Ficam estruturados, nos termos desta lei, os Quadros

Especiais de Pessoal, da administração pública estadual autárquica e
fundacional, das seguintes instituições da área de ciência e
tecnologia:

- Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG -;
II - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;
III - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
IV - Fundação Ezequiel Dias - FUNED -;
V - Fundação João Pinheiro - FJP -;
VI - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -;
VII - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

IPEM-MG.
§ 1° - Os quadros de pessoal ora estruturados ficam adequados às

diretrizes de planos de carreira para a administração estadual, nos
termos da Lei n°10.961, de 14 de dezembro de 1992, e do Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994, observado o disposto nesta lei.

§ 2° - O Quadro de Carreira do IPEM-MG será adequado, através de
portaria do órgão, ao disposto nesta lei.".

EMENDA N°7
Acrescente-se a seguinte alínea "d" ao art. 20:
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"Art. 20 -.
d) Auxiliar em Atividade de Ciência e Tecnologia."

EMENDA N°8
Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 14:
"Art. 14- .........................................................
IV - Nível IV:
a) ter o título de Doutor; ou
b) ter o título de Mestre e contar doze anos de experiência

comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do diploma de
graduação, e avaliação de desempenho favorável; ou

c) ter o título de Especialização "lato sensu" e contar dezoito anos de
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação, e avaliação de desempenho favorável; ou

d) ser portador de diploma de curso superior e contar vinte anos de
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do
diploma de graduação, e avaliação de desempenho favorável;

e) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no
órgão de classe, quando couber.".

EMENDA N°9
Acrescente-se o seguinte item IV ao art. 18:
"Art. 18- ......................................................
IV - Nível IV:
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o

exercício de profissão técnica, quando couber;
b) contar no mínimo catorze anos de experiência em atividade de

sua área de atuação, após a conclusão do curso técnico, e avaliação
de desempenho favorável; ou

c) contar no mínimo dezessete anos de experiência em atividade de
sua área de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio, e
avaliação de desempenho favorável; e

d) ter registro no órgão de classe, quando couber.".
EMENDA N°10

Dê-se a seguinte redação ao art. 21:
"Art. 21 - O cargo de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia

destina-se a servidores habilitados para o exercício de atividades
auxiliares de suporte operacional nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e gestão logística em ciência e tecnologia.
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Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para o segmento

de classes do cargo de que trata este artigo é o curso de ensino
fundamental, reconhecido na forma da legislação vigente.".

EMENDA N°11
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Ar[. 22 - Os cargos de série de classe de Auxiliar em Atividades de

Ciência e Tecnologia, constantes do Anexo IV desta lei, têm como
requisitos:

- Nível 1: conclusão do ensino fundamental ou no mínimo cinco
anos de efetivo exercício no serviço público estadual;

II - Nível II: conclusão do ensino fundamental, no mínimo sete anos
de experiência comprovada em sua área de atuação e avaliação de
desempenho favorável;

III - Nível III: conclusão do ensino fundamental, no mínimo onze
anos de experiência comprovada em sua área de atuação e avaliação
de desempenho favorável;

IV - Nível IV: conclusão do ensino fundamental, no mínimo quinze
anos de experiência comprovada em sua área de atuação e avaliação
de desempenho favorável.".

EMENDA N°12
Suprima-se o art. 34.

EMENDA N°13
Dêem-se aos anexos do Projeto de Lei n° 1.774/2001 a seguinte

redação:
Anexo 1

Do Cargo do Segmento de Classe de Pesquisa, Gestão e
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia

(a que se refere o art. 90 da Lei n° , de //2002)
* - O qudro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo II
Do Cargo do Segmento de Classe de Gestão Logística em Ciência e

Tecnologia
(a que se refere o art. 13 da Lei n° , de / 12002)

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo 111
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Do Cargo do Segmento de Classe de Técnico em Atividade de

Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 17 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo III foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo IV
Do Cargo do Segmento de Auxiliar em Atividade de Ciência e

Tecnologia
(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo IV foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo V
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Pesquisa,

Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
(a que se referem os arts. 12 e 28 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo VI
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Gestão

Logística em Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 16 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo VII
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Técnico em

Ciência e Tecnologia (a que se refere o art. 19 da Lei n° , de / /2002)
* - O Quadro do Anexo VII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo VIII
Tabela de vencimentos dos segmentos de classes de Auxiliar em

Atividades de Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 24 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo VIII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo IX
Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de Ciência e Tecnologia

no Estado de Minas Gerais
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* - O quadro do Anexo IX foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo IX - A
Quadro Complementar - IPEM-MG

Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de Ciência e Tecnologia
do Estado de Minas Gerais

(a que se refere o art. 37 da Lei n° ,de / /2002)
Transposição de vagas do IPEM-MG

* - O quadro do Anexo IX foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo X
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Pesquisa,

Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 26 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do Anexo X foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo Xl
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Gestão

Logística em Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 26 da Lei n° , de / /2002)

* - O Quadro do Anexo XI foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo XII
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 26 da Lei n°, de / /2002)

* - O Quadro do Anexo XII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

Anexo XIII
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Auxiliar em

Atividades de Ciência e Tecnologia
(a que se refere o art. 26 da Lei n° , de / /2001)

* - O Quadro do Anexo XIII foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.

- O Quadro de Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia do
Estado de Minas Gerais foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 2.4.2002.
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Sala das Comissões, 27 de março de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Paulo Piau - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DÓ PROJETO DE LEI N°1.844/2001
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em

exame acrescenta parágrafos ao art. 3 0 da Lei n° 13.188, de 20/1/99,
que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/10/2001, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e às Comissões de
Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da matéria, o
que ora fazemos.

Fundamentação
A modificação que a autora do projeto pretende introduzir na Lei

Estadual n° 13.188, de 1999, versa sobre matéria de grande
importância no campo da defesa dos direitos e garantias fundamentais
da pessoa. Com efeito, ao preceituar que, em se tratando de vítima
dos tipos penais elencados nos arts. 130 e 213 a 220 do Código
Penal, os exames médicos periciais que se fizerem necessários sejam
realizados em hospital conveniado com o poder público, onde a vítima
tenha direito, ainda, a assistência médica e psicológica, a proposição
busca estender a proteção oferecida à pessoa nessas condições.

No mesmo espírito de assistência às vítimas dos crimes incluídos
nos tipos penais citados acima, pretende ainda a autora do projeto
garantir que se faça o transporte da pessoa nessas condições em
veículo descaracterizado, minorando assim o constrangimento que
caracteriza esses casos.

Os dispositivos que se pretende instituir serão, dessa forma, de
grande relevância, possibilitando o aprimoramento da citada lei.

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

1844/2001, no 1° Turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de março de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Elbe Brandão, relatora - João Leite.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°
1.889/2001

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei
n° 1.889/2001 visa a alterar dispositivo da Lei n° 13.166, de 20/1/99,
que dispõe sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários a
advogado dativo não detentor de cargo de defensor público, nomeado
para defender réu pobre.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/11/2001, a proposição
recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora a matéria a esta Comissão para a análise dos aspectos
relativos a seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.102 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa aalterar a redação do § 2° e a

acrescentar o § 30 ao art. 10 da Lei n° 13.166, de 20/1/99, que dispõe
sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários de advogado não
defensor público nomeado para defender réu pobre e dá outras
providências.

A referida iniciativa, que pretende viabilizar a compensação das
custas processuais e do ITCD com crédito do defensor dativo,
comprovado mediante certidão expedida pelo juízo competente, veio
tornar possível o atendimento ao prescrito no art. 272 da Constituição
do Estado, o qual determina que o advogado que não for defensor
público, quando nomeado para defender réu pobre em processo civil
ou criminal, terá os honorários, fixados pelo Juiz na sentença, pagos
pelo Estado.

A Lei n° 13.166, de 20/1/99, que regulamenta o art. 272 da
Constituição mineira e que ora se pretende modificar, estabelece, em
seu art. 10, que o pagamento dos honorários devidos ao defensor
dativo se daria por meio de certificação à repartição fazendária
competente, para ser efetuado no prazo de um mês, observada a
ordem de apresentação das certidões, o que configura uma forma de
pagamento e cobrança por via administrativa.

Ocorre que os pagamentos não vêm sendo efetuados e o que se

ri
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objetiva com a alteração da norma é permitir a compensação dos
créditos referentes aos honorários com valores devidos ao Estado
relativos ao ITCD e às custas dos serviços forenses.

O Estado de Minas Gerais pode e deve criar mecanismos para o
pagamento por via administrativa, o que já se concretizou, no caso,
com a edição da Lei n°13.166, de 20/1/99.

Como o mecanismo criado não é suficiente para a realização do
pagamento de honorários devidos ao defensor dativo, a medida
proposta revela a meritória intenção de possibilitar, sem dúvida, a
prestação da assistência judiciária pelo Estado, já que, por meio de
compensação tributária, cria alternativas viáveis para a realização do
pagamento dos honorários arbitrados em sentença nas causas
patrocinadas em favor do juridicamente necessitado.

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

1.889/2001.
Sala das Comissões, 26 de março de 2002.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Cabo

Morais - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.93412002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 260/2002, de 12/1/2002, o Governador
do Estado encaminha a esta Casa Legislativa o projeto de lei em
epígrafe, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
ltaobim o imóvel que especifica.

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

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

Fundamentação
O imóvel objeto do projeto de lei é constituído de um terreno com

área de 2.400 m2 e respectiva benfeitoria, sito na cidade de ltaobim,
onde funciona o Centro de Saúde.

Com a municipalização das ações de saúde, é importante que a
propriedade do imóvel onde funciona a unidade de saúde seja
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transferida para o município, para que este possa destinar recursos
do seu orçamento para realizar obras de manutenção nesses prédios.
A medida possibilitará a realização destas e contribuirá, assim, para a
melhoria dos serviços de saúde prestados àquela comunidade.

A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração manifestaram-se favoravelmente
à doação.

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

Vale ressaltar que o imóvel pertencia ao Município de ltaobim e foi
doado por ele ao Estado. Agora, está tão-somente retornando ao seu
proprietário original.

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 havendo, assim, nenhum óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário à tramitação da proposição.

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

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

1.934/2002 no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de março de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Paulo Piau, relator - Elbe Brandão - Sávio

Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.937/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a redação do art. 20 da Lei n° 11.548, de 27/7/94, que autorizou
o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Palma.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, que vem,
agora, a esta Comissão para ser analisada, nos lindes de sua
competência.
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Fundamentação

Com base na Lei n° 11.548, de 27/7/94, o Estado doou ao Município
de Palma imóvèl constituído por um terreno com área de 13.600m2,
destinado à construção de casas populares.

A construção dessas casas visava atender não só às necessidades
de moradias das famílias carentes, mas também ao crescimento e
desenvolvimento do município.

O prazo estabelecido para a doação era de 3 três anos, contados da
data de publicação da lei. Porém, decorrido o período sem que fosse
implementado o projeto, o Estado não tomou providências para reaver
o imóvel.

A administração municipal de Palma pretende, agora, retomar o
empreendimento e requer que lhe seja concedido novo prazo.

A Secretaria de Recursos Humanos e Administração, à qual está
afeta a gestão do patrimônio imobiliário do Estado, manifesta-se
favoravelmente ao pleito da comunidade, sugerindo seja-lhe
concedido um novo período de quatro anos, para início e conclusão
das obras.

A concessão de novo prazo não traz qualquer repercussão
financeira, orçamentária ou patrimonial, não havendo, nos termos da
alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, qualquer
óbice à tramitação da proposição.

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

1.937/2002, nol°turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de março de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Paulo Piau -

Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.43912001

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise
dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de
Minas Gerais.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas
de nos 21 e 22, destacado e aprovado o inciso 11 do art. 12, o inciso VII
do art. 23 e o "caput" do art. 80 do projeto original, vem a proposição a
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esta Comissão para receber parecer em atenção ao que dispõe o
art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição objeto deste parecer vem atender a uma antiga

reivindicação tanto da sociedade mineira como dos militares do
Estado.

Dispensável dizer, por demais sabido, que a segurança pública
ocupa hoje um lugar prioritário entre as reivindicações populares e
figura com destaque na agenda de todo homem público sensível aos
clamores do povo.

Nossas instituições militares, cuja trajetória se confunde com a
própria história de Minas, têm prestado excelentes serviços à
população. Entretanto, a complexidade dos tempos atuais exige que
elas se aprimorem a cada dia para fazer face a novos desafios.

Não obstante a elevada consciência cívica, a sensibilidade social, o
profissionalismo, o senso do cumprimento do dever que animam
nossos militares, uma legislação arcaica, com princípios draconianos,
tem sido um obstáculo à plena eficiência da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, comprometendo até mesmo a
motivação da tropa.

Já era tempo de se colocar um término a essa situação. Um passo
importante rumo à consecução desse objetivo é a aprovação do
projeto do Código de Ética e Disciplina, que é objeto deste parecer.

O vencido no 1 0 turno é fruto de muita discussão, longas
negociações, com ampla participação de comandantes, comandados
e representantes da sociedade civil organizada, e reflete o ideal de
uma polícia voltada para o cidadão.
Assim, ganham os profissionais da segurança, que terão um

tratamento mais digno e mais adequado à nobre e difícil tarefa que
desempenham, ganha a população com o aperfeiçoamento dos
organismos destinados a assegurar-lhe paz e tranqüilidade.

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

1.439/2001 na forma do vencido no 1° turno com as emendas nos 1 a
37, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VI do art. 12 a seguinte redação:

rs
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"Art. 12-..............................................................
VI - apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito

de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado ou em
situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança
própria ou alheia;".

EMENDA N°2
Acrescente-se ao final do inciso IX do art. 12 a expressão "ou de

terceiros".
EMENDA N°3

Dê-se ao inciso X do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12- ............................................................
X - exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo,

diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja
fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar
ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação;".

EMENDA N°4
Dê-se ao inciso Xl do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12- ..............................................................
Xl - maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou a pessoa

apreendida sob sua custódia ou deixar de tomar providências para
garantir sua integridade física;".

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 120 seguinte inciso XVIII:
"Art. 12- ..............................................................
XVIII - induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em

procedimento penal, civil ou administrativo ou ameaçá-lo para que o
faça;".

EMENDA N°6
Acrescente-se ao art. 120 seguinte inciso XIX:
"Art. 12- ............................................................
XIX - fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que

terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida;".
EMENDA N°7

Acrescente-se ao art. 12 o seguinte inciso XX, suprimindo-se o
inciso 1 do art. 13:

"Art. 12- .............................................................
XX - faltar ao serviço.".

rsi
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EMENDA N°8

Acrescente-se ao final do inciso Xl do art. 8° a expressão "e
militares".

EMENDA N° 9
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte §1 0 , renumerando-se o

parágrafo único:
"Art. 17- ..........................................................................
§ 1° - Para cada transgressão, a autoridade aplicadora tomará por

base a seguinte pontuação, sobre a qual incidirão, se existirem, as
seguintes atenuantes e agravantes:

- natureza leve, cinco pontos;
II - natureza média, quinze pontos;
III - natureza grave, vinte e cinco pontos.".

EMENDA N°10
Dê-se ao § 20 do art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - .....................................................
§ 20 - As sanções disciplinares de militares serão publicadas em

boletim reservado, e o transgressor será notificado pessoalmente,
sendo vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o
conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade,
assim definido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade.".

EMENDA N° 11
Acrescente-se, no início dos arts. 33 e 35, a seguinte expressão:

Ressalvado o disposto no § 1° do art. 42 da Constituição da
República,".

EMENDA N° 12
No § 1° do art. 34, onde se lê "oito", leia-se "cinco".

EMENDA N°13
Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:
"Art. 52 - As recompensas, regulamentadas em normas específicas,

serão pontuadas positivamente, conforme a natureza e as
circunstâncias dos fatos que as originaram, nos seguintes limites:

- elogio individual: cinco pontos cada;
II - nota meritória: três pontos cada;
III - comendas concedidas pela instituição:
a) Alferes Tiradentes na PMMG ou equivalente no CBMMG: três

pontos;
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b) Mérito Profissional: três pontos;
e) Mérito Militar: três pontos;
d) Guimarães Rosa na PMMG ou equivalente no CBMMG: três

pontos.
§ 1° - A pontuação a que se refere o artigo tem validade por doze

meses a partir da data da concessão.
§ 2° - A concessão das recompensas de que trata o "capuf' deste

artigo será fundamentada, ouvidos os Conselhos de Ética e Disciplina
de Unidade.".

EMENDA N° 14
Dê-se ao parágrafo único do art. 17 a seguinte redação:
"Parágrafo único - Com os pontos atribuídos, far-se-á a computação

dos pontos correspondentes às atenuantes e às agravantes, bem
como da pontuação prevista no art. 52, reclassificando-se a
transgressão, se for o caso.".

EMENDA N°15
Suprima-se o § 30 do art. 57.

EMENDA N°16
Dê-se ao art. 58 a seguinte redação:
"Art. 58 - A comunicação deve ser apresentada no prazo de cinco

dias úteis contados da observação ou do conhecimento do fato.
§ 1° - A administração encaminhará a comunicação ao acusado

mediante notificação formal para que este apresente as alegações de
defesa no prazo improrrogável de cinco dias úteis.

§ 2° - A inobservância injustificada do prescrito no parágrafo anterior
pelo acusado não inviabilizará os trabalhos da autoridade, operando-
se os efeitos da revelia.".

EMENDA N°17
Dê-se ao § 3° do art. 59 a seguinte redação:
"Art. 59- ......................................................
§ 30 - Por decisão da autoridade superior, e desde que haja

solicitação do querelante, este poderá ser afastado da subordinação
direta da autoridade contra a qual formulou a queixa, até que esta seja
decidida.".

EMENDA N°18
Dê-se ao §40 do art. 59 a seguinte redação:
"Art. 59 -	...........................................
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§ 4° - A queixa deverá observar o disposto no art. 57.".

EMENDA N°19
Dê-se ao inciso III do ai. 66 a seguinte redação:
"Ai. 66 - .............................................................
III - pelo Corregedor da IME.".

EMENDA N°20
Dê-se ao § 1° do art. 67 a seguinte redação:
"Art. 67 - ......................................................
§ 1° - O oficial do QOPM ou do QOBM, de maior posto ou mais

antigo, será o Presidente; o militar de menor grau hierárquico ou mais
moderno, o escrivão; o que o preceder, o interrogante e relator do
processo.".

EMENDA N°21
Dê-se ao item 1 do inciso VIII do ai. 71 a seguinte redação:
"Art. 71 - .................................................................................
VIII - .......................................................................................
1) o acusado e o seu defensor deverão ser notificados, por escrito,

com antecedência mínima de quarenta e oito horas, exceto quando já
tiverem sido intimados na reunião anterior, observado o interstício
mínimo de vinte e quatro horas entre o término de uma reunião e a
abertura de outra;".

EMENDA N°22
Substitua-se, no item 4 do inciso VIII do ai. 71, a expressão "oito"

por "cinco" e a expressão "dezesseis" por "dez".
EMENDA N°23

Suprima-se o inciso XVI do ai. 71.
EMENDA N°24

Substitua-se, no inciso XVII do art. 71, a expressão "vinte e quatro"
por "quarenta e oito".

EMENDA N°25
Dê-se ao § 2° do ai. 80 a seguinte redação:
"Ai. 80- ......................................................
§ 20 - A qualquer tempo, o Comandante da unidade poderá substituir

membros do Conselho, desde que haja impedimento de atuação ou
suspeição de algum deles.".

EMENDA N°26
Dê-se ao ai. 81 a seguinte redação:
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"Art. 81 - Recebida qualquer documentação para análise, o

CEDMU lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer
destinado ao Comandante da unidade, explicitando os fundamentos
legal e tático e a finalidade, bem como propondo as medidas
pertinentes ao caso.".

EMENDA N°27
Dê-se ao "caput" do art. 84 a seguinte redação:
"Art. 84 - O militar que servir fora do município sede de sua unidade,

ao ser comunicado disciplinarmente, será notificado por seu chefe
direto para apresentação de defesa escrita, observando-se o que
prescreve o art. 58.".

EMENDA N°28
Exclua-se do art. 85 a expressão "em caráter definitivo".

EMENDA N°29
Dê-se ao art. 99 a seguinte redação:
"Art. 99 - Esta lei entra em vigor quarenta e cinco dias após sua

publicação.".
EMENDA N°30

Dê-se ao art. 97 a seguinte redação:
"Art. 97 - Ficam definidas as seguintes regras de aplicação dos

dispositivos deste Código, a partir de sua vigência:
- o militar que possuir até uma detenção em sua ficha funcional nos

últimos cinco anos fica classificado no conceito "A";
II - o militar que possuir menos de duas prisões em sua ficha

funcional no período de um ano ou até duas prisões em dois anos fica
classificado no conceito "B", com zero ponto;

III - o militar que possuir até duas prisões em sua ficha funcional no
período de um ano fica classificado no conceito "B", com vinte e cinco
pontos negativos;

IV - o militar que possuir mais de duas prisões em sua ficha
funcional no período de um ano fica classificado no conceito "C", com
cinqüenta e um pontos negativos;

V - As punições aplicadas anteriormente à vigência deste Código
deverão ser consideradas para fins de antecedentes e outros efeitos
inseridos em legislação específica;

VI - aplicam-se, aos procedimentos administrativo-disciplinares em
andamento, as disposições deste Código, aproveitando-se os atos já
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concluídos;
VII - fica abolido o caderno de registros como instrumento de

avaliação do oficial da PMMG e do CBMMG, ficando instituída a
avaliação anual de desempenho e produtividade.".

EMENDA N° 31
Substitua-se, no art. 96, a expressão "à disciplina" por "à moralidade

ou à legalidade".
EMENDA N°32

Substitua-se, no inciso 1 do art. 49, a expressão "dez pontos
positivos, no mínimo" por "cinqüenta pontos positivos", acrescentando-
se, ao artigo, o seguinte parágrafo único:

"Art. 49 - ......................................................................
Parágrafo único - A cada ano sem punição o militar receberá dez

pontos positivos até atingir o conceito "A".".
EMENDA N°33

Dê-se ao art. 61 a seguinte redação:
"Art. 61 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à

autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias
úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da
notificação pelo militar.

Parágrafo único - Da decisão que avaliar o recurso caberá novo
recurso no prazo de cinco dias úteis.".

EMENDA N°34
Acrescente-se ao art. 75 o seguinte § 30:
"Art. 75- .................................................
§ 3° - Quando for o caso de cumprimento do disposto no § l°do art.

42 combinado com o inciso VI do § 3° do art. 142 da Constituição da
República, o Comandante-Geral remeterá o processo, no prazo de
três dias, à Justiça Militar para decisão.".

EMENDA N° 35
Acrescente-se, ao final do art. 100, a expressão "e os arts. de 1° a

16 da Lei n°6.712, de 3 de dezembro de 1975".
EMENDA N° 36

Suprima-se, no inciso V do art. 44 a expressão " Comandante da
APM".

EMENDA N° 37
Substitua-se, no art. 67, a expressão "Quadro de Oficiais Auxiliares -

a
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QOA" por "Quadro de Oficiais Administrativos - QOA".

Sala das Comissões, 26 de março de 2002.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cabo

Morais - Adelmo Carneiro Leão.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°1.439/99

Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado
de Minas Gerais.

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

Disposições Gerais
Capítulo 1

Das Generalidades
Art. 10 O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais

- CEDM - tem por finalidade definir, especificar e classificar as
transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções
disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, Processo-
Administrativo-Disciplinar e Conselho de Ética de Disciplina Militar da
Unidade - CEDMU.

Art. 20 - Este Código de Ética e Disciplina aplica-se:
- aos militares da ativa;

II - aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente
mencionados neste Código.

Parágrafo único - Não estão sujeitos ao disposto neste Código de
Ética:

- os Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual,
regidos por legislação específica;

II - os militares agregados pelos seguintes motivos:
a) licença para tratar de interesse particular;
b) posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária e

não eletiva, da administração direta e indireta;
c) licença para candidatar-se a cargo eletivo.
Art. 30 - A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares,

devendo existir as melhores relações sociais entre eles.
§ 1° - E dever de todo militar incentivar e manter a harmonia, a

solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e
profissional.
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§ 2° - O relacionamento dos militares entre si e com os civis deve
pautar-se pela civilidade, assentada um manifestações recíprocas de
cortesia, respeito, confiança e lealdade.

Art. 40 - Para efeito deste Código, a palavra comandante é a
denominação genérica dada ao militar investido de cargo ou função de
direção, comando ou chefia.

Capítulo II
Princípios de Hierarquia e Disciplina

Art. 50 - A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional
das Instituições Militares Estaduais - IME.

§ 1° - A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis
diferentes, dentro da estrutura das Instituições Militares Estaduais.

§ 2° - A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos
militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de
deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia,
quanto aos seguintes aspectos:

- pronta obediência às ordens legais;
II - observância às prescrições regulamentares;
III - emprego de toda a capacidade em benefício do serviço;
IV - correção de atitudes;
V - colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a

efetividade dos resultados pretendidos pelas Instituições Militares
Estaduais.
Art. 6° - O princípio de subordinação rege todos os graus da

hierarquia militar, na conformidade do Estatuto dos Militares do Estado
de Minas Gerais -EMEMG.

Art. 70 - O militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática
de transgressão disciplinar deve comunicar o fato à autoridade
competente, no prazo estabelecido no art. 58, nos limites de sua
competência.

Capítulo III
Ética Militar

Art. 80 - A honra, o sentimento do dever militar e a correção de
atitudes impõem condutas moral e profissional irrepreensíveis a todo
integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de
ética militar:

- amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da
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dignidade profissional;

II - observar os princípios da administração pública, no exercício das
atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo;

III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os códigos, as resoluções, as

instruções e as ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial na apreciação e na avaliação dos atos

praticados por integrantes das instituições militares estaduais;
VI - zelar pelo preparo profissional de si próprio e incentivar a

mesma prática, pelos companheiros, em prol do cumprimento da
missão comum;
VII - praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de

cooperação;
VIII - ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e

observar as normas da boa educação;
IX - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos

internos das IMEs ou de matéria sigilosa;
X - cumprir seus deveres de cidadão;
XI - respeitar as autoridades civis;
XII - garantir a assistências moral e material à família ou contribuir

para elas;
XIII - preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou na reserva

remunerada, os preceitos da ética militar;
XIV - exercitara proatividade no desempenho profissional;
XV - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter

facilidade pessoal de qualquer natureza ou encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;

XVI - abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das
designações hierárquicas:

a) em atividades liberais, comerciais ou industriais;
b) para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de

assuntos institucionais;
c) no exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada;
d) em atividades religiosas;
e) em circunstâncias prejudiciais à imagem das instituições militares

estaduais.
Parágrafo único - Os princípios éticos orientarão a conduta do militar
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e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências das
IME5, dando-se sempre, entre essas ações, preferência às de cunho
educacional.

Art. 90 - Sempre que possível, deve a autoridade competente, para
aplicar a sanção disciplinar, verificar a conveniência e a oportunidade
de substituí-ia por aconselhamento ou advertência verbal, pessoal,
ouvido o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade -
CEDMU.

Título II
Das Transgressões Disciplinares

Capítulo 1
Das Definições, das Classificações e das Especificações

Art. 10 - Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos
princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das
instituições militares estaduais, em sua manifestação elementar e
simples, objetivamente especificada neste Código de Ética e
Disciplina dos Militares, distinguindo-se da infração penal, considerada
violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou
comum.

Art. 11 - A transgressão disciplinar será leve, média ou grave,
conforme classificação atribuída nos artigos seguintes, podendo ser
atenuada ou agravada, consoante a pontuação recebida da
autoridade sancionadora e a decorrente de atenuantes e agravantes.

Art. 12- São transgressões disciplinares de natureza grave:
- praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os

princípios da Cidadania e dos Direitos Humanos, devidamente
comprovado em procedimento apuratório;

II - concorrer para o desprestígio da respectiva Instituição Militar
Estadual - IME -, por meio da prática de crime doloso devidamente
comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza,
amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a
imagem dos militares;

III - faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a
grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da
classe;

IV - exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha
relações funcionais;
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V - ofender, e dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou

humilhante a qualquer pessoa;
VI - apresentar-se com sinais de embriaguez, em serviço, fardado ou

em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a
segurança própria ou a alheia;

VII - praticar ato violento, em situação que não caracterize infração
penal;

VIII - divulgar ou contribuir para que seja divulgado indevidamente
assunto de caráter sigiloso de que tenha conhecimento em razão do
cargo ou da função;

IX - utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob
sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais;

X - exercer quaisquer atividades remuneradas, estando dispensado
ou licenciado para tratamento da própria saúde;

Xl - maltratar ou permitir que se maltrate pessoa presa ou
apreendida sob sua custódia;

XII - referir-se de modo depreciativo a outro militar, autoridades e
atos da administração pública;

XIII - autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita
contra ato de superior hierárquico ou contrária à disciplina militar;

XIV - agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e da
avaliação de atos, em atribuições de sua competência, causando
prejuízo ou restringindo direito de qualquer pessoa;

XV - dormir em serviço;
XVI - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
XVII - negar publicidade aos atos oficiais.
Art. 13 - São transgressões disciplinares de natureza média:
- faltar injustificadamente ao serviço;

II - executar atividades particulares durante o serviço;
III - demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada

por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da
missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário a
normas legais, e regulamentares e a documentos normativos,
administrativos ou operacionais;

IV - deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos
casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir;

V - assumir compromisso em nome da instituição militar ou
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representá-la indevidamente;

VI - usar indevidamente prerrogativas inerentes aos integrantes das
instituições militares estaduais;

VII - descumprir normas técnicas de utilização e manuseio de
armamento ou equipamento;

VIII - faltar com a verdade, na condição de testemunha, ou omitir
fatos dos quais tenha conhecimento, assegurado o exercício
constitucional da ampla defesa;

IX - deixar de providenciar medida contra irregularidade de que
venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de providenciar a
respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições;

X - utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de
outrem, para esquivar-se de responsabilidade;

XI - danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência
ou imperícia, bens da administração pública dos quais tenha posse ou
seja detentor,;

XII - deixar de observar preceitos legais referentes a tratamento,
sinais de respeito e honras militares definidos em normas especificas;

XIII - contribuir para a desarmonia entre os integrantes das
respectivas instituições militares estaduais, por meio da divulgação de
notícias, comentários ou comunicações infundadas;

XIV - manter indevidamente em seu poder bens de terceiros ou da
Fazenda Pública;

XV - maltratar ou não ter o devido cuidado com os bens semoventes
das instituições militares estaduais;

XVI - deixar de observar prazos regulamentares;
XVII - comparecer fardado a manifestações ou reuniões de caráter

político-partidário, exceto a serviço;
XVIII - recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado;
XIX - não portar etiqueta de identificação quando em serviço, salvo

se previamente autorizado, em operações policiais especificas;
XX - participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa

industrial de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego
remunerado.

Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza leve:
- chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço

de que deva participar;

rÁ



40
II - deixar de observar normas específicas de apresentação

pessoal definidas em regulamentação própria;
III - deixar de observar princípios de boa educação e correção de

atitudes;
IV - acessar ou tentar acessar repartição ou qualquer sistema

informatizado, de dados ou de proteção, para os quais não esteja
autorizado;

V - retardar injustificadamente o cumprimento de ordens ou o
exercício de atribuições;

VI - fumar em locais onde essa prática seja legalmente vedada;
VII - permutar serviço sem permissão da autoridade competente.

Capítulo II
Do Julgamento da Transgressão

Art. 15 - O julgamento da transgressão deve ser precedido de uma
análise que considere:

- os antecedentes do transgressor;
II - as causas que a determinaram;
III - a natureza dos fatos ou dos atos que a envolveram;
IV - as conseqüências que dela possam advir.
Art. 16 - No julgamento da transgressão, devem ser apuradas as

causas que justifiquem a falta ou as circunstâncias que a atenuem ou
agravem.

Parágrafo único - A cada atenuante será atribuído um ponto positivo,
e a cada agravante, um ponto negativo.

Art. 17 - Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção
atribuirá pontos negativos dentro dos seguintes parâmetros:

- leve, 1 a 10;
II -média, 11 a20;
III - grave, 21 a 30.
Parágrafo único - Com os pontos atribuídos, far-se-á a computação

dos pontos correspondentes às atenuantes e às agravantes,
reclassificando-se a transgressão; se for o caso.

Art. 18- São causas de justificação:
- motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;

II - evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública;
III - ter sido cometida a transgressão:
a) na prática de ação meritória;
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b) em estado de necessidade;
c) em legítima defesa própria ou de outrem;
d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente

legal;
e) no estrito cumprimento do dever legal;
f) sob coação irresistível.
Parágrafo único - Não haverá punição, quando for reconhecida

qualquer causa de justificação.
Art. 19- São circunstâncias atenuantes:
- conceito nível 'A";

II - relevância de serviços prestados;
III - ter o agente confessado espontaneamente a autoria da

transgressão, quando esta for ignorada ou imputada a outrem;
IV - ter sido cometida a transgressão:
a) para evitar conseqüências mais danosas que a própria

transgressão disciplinar;
b) em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que isso

não constitua causa de justificação;
c) por falta de experiência no serviço;
d) por motivo de relevante valor social ou moral.
Art. 20 - São circunstâncias agravantes:
- conceito "C";

II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
III - reincidência de transgressões, ressalvado o disposto no art. 97;
IV - conluio de duas ou mais pessoas;
V - cometimento da transgressão:
a) durante a execução do serviço;
b) com abuso de autoridade hierárquica ou funcional;
c) estando fardado e em público;
d) com induzimento de outrem à prática de transgressões mediante

concurso de pessoas;
e) com abuso de confiança inerente ao cargo ou à função;
f) por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal ou de

terceiros;
g) para acobertar erro próprio ou de outrem;
h) com o fim de obstruir ou dificultar apuração administrativa, policial

ou judicial ou o esclarecimento da verdade.
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Art. 21 - Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as

seguintes sanções disciplinares:
- 1 a 4 pontos: advertência;

II -5 a 10 pontos: repreensão;
til - 11 a 20 pontos: prestação de serviço;
IV - 21 a 30 pontos: suspensão.

Título III
Das Sanções Disciplinares

Capítulo 1
Da Natureza e da Amplitude

Art. 22 - A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem
carateres preventivo e educativo.

Art. 23 - Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da
transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares:

- advertência;
II - repreensão;
III - prestação de serviços de natureza preferencialmente

operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não
exceda a oito horas;

IV - suspensão de até dez dias;
V - reforma disciplinar compulsória;
VI - demissão;
VII - perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva.
Art. 24 - Poderão ser aplicadas, independente ou cumulativamente

com as demais sanções, as seguintes medidas:
- cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio

ou exame;
II - destituição de cargo, função ou comissão;
III - movimentação de unidade ou fração.
§ 1° - Quando se tratar de transgressão por falta ou abandono ao

serviço ou ao expediente, o militar perderá os vencimentos
correspondentes aos dias em que faltar ou abandonar,
independentemente da sanção disciplinar.

§ 2' - As sanções disciplinares de militares serão publicadas em
boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo
vedada a sua divulgação ostensiva.

Capítulo II
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Disponibilidade Cautelar

Art. 25 - O Corregedor da IME, o Comandante da Unidade, o
Conselho de Ética e Disciplina Militares das Unidades - CEDMU - , o
Presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar e o
Encarregado de Inquérito Policial Militar - 1PM - poderão solicitar ao
Comandante-Geral a disponibilidade cautelar do militar.

Art. 26 - Por ato fundamentado de competência indelegável do
Comandante-Geral, o militar poderá ser colocado em disponibilidade
cautelar, nas seguintes hipóteses:

- quando der causa a grave escândalo que comprometa o decoro
da classe e a honra pessoal;

II - quando acusado da prática de crimes ou atos irregulares que
efetivamente concorram para o desprestígio das IME e da classe dos
militares.

§ 1° - Para a declaração da disponibilidade cautelar, é imprescindível
a existência de provas da conduta irregular e indícios suficientes de
responsabilidade do militar.

§ 2° - A disponibilidade cautelar terá a duração e o local de
cumprimento determinados pelo Comandante-Geral, pressupondo a
instauração de procedimento apuratório, não podendo exceder o
período de quinze dias, prorrogáveis por igual período, em casos de
reconhecida necessidade, por ato daquela autoridade.

§ 3° - A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção do
vencimento e das vantagens integrais do cargo.

Capitulo III
Execução

Art. 27 - A advertência consiste em uma admoestação verbal ao
transgressor.

Art. 28 - A repreensão consiste em uma censura formal ao
transgressor.

Art. 29 - A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de
tarefas, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua
jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal, que
não exceda oito horas, não havendo remuneração extra decorrente
desta sanção.

Art. 30 - A suspensão consiste em uma interrupção temporária do
exercício de cargo, encargo ou função, não podendo exceder dez
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dias, observado o seguinte:

- não serão remunerados os dias de suspensão;
II - o militar suspenso perderá todas as vantagens e direitos

decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função.
Parágrafo único - A aplicação da suspensão obedecerá aos

seguintes parâmetros, conforme o total de pontos apurados:
a) de 21 a 23 pontos, até três dias;
b) de 24 a 25 pontos, até cinco dias;
c) de 26 a 28 pontos, até oito dias;
d) de 29 a 30 pontos, até dez dias.
Art. 31 - A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida

excepcional, de conveniência da administração, que culmina no
afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da corporação, pelo
reiterado cometimento ou pela gravidade de faltas, quando contar,
pelo menos, quinze anos de efetivo serviço.

Parágrafo único - Não poderá ser reformado disciplinarmente o
militar que:

- estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime
contra o patrimônio público ou particular;

II - tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois
anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver
cumprindo pena;

III - cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o
decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 65, assim
reconhecido em decisão de Processo Administrativo-Disciplinar.

Art. 32 - A demissão consiste no desligamento do militar da ativa dos
quadros da Instituição Militar Estadual, nos termos do Estatuto dos
Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG - e deste Código de
Ética e Disciplina Militares - CEDM.

Parágrafo único - A demissão pune determinada transgressão ou
decorre da incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e
somatório de sanções indiquem sua inadaptabilidade ou
incompatibilidade ao regime disciplinar da instituição.

Art. 33 - A demissão de militar da ativa, com menos de três anos de
efetivo serviço, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório,
será precedida de Processo Administrativo-Disciplinar Sumário -
PADS -, instaurado quando da ocorrência das seguintes situações:
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- no conceito "C", vier a cometer nova falta disciplinar de natureza
grave;

II - praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe,
qualquer que seja o conceito do militar.

Art. 34 - No Processo Administrativo-Disciplinar Sumário, as razões
escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo acusado ou seu
procurador legalmente constituído, no prazo de cinco dias úteis do
final da instrução.

§ 1° - E assegurada a participação da defesa na instrução, por meio
do requerimento da produção das provas que se fizerem necessárias,
cujo deferimento ficará a critério da autoridade processante e do
arrolamento de até oito testemunhas.

§ 2° - O acusado e seu defensor deverão ser notificados por escrito,
com a antecedência mínima de vinte e quatro horas, de todos os atos
instrutórios, sendo que, no caso de seu interrogatório, esse prazo será
de quarenta e oito horas.

§ 3° - E permitido à defesa, no momento da qualificação, contraditar
a testemunha, bem como, ao final do depoimento, formular perguntas
por intermédio da autoridade processante.

§ 4° - Aplicam-se ao Processo Administrativo-Disciplinar Sumário, no
que couber, as Normas do Processo Administrativo-Disciplinar.

§ 5° - O prazo para a conclusão do processo sumário será de vinte
dias, prorrogáveis por mais dez dias.

Art. 35 - A demissão de militar da ativa com, pelo menos, três anos
de efetivo serviço ocorrerá por proposta da Comissão de Processo
Administrativo-Disciplinar.

Art. 36 - A perda da graduação consiste no desligamento dos
quadros das Instituições Militares Estaduais.

Art. 37 - Será aplicado o cancelamento de matrícula, com
desligamento de curso, estágio ou exame, conforme dispuser a norma
escolar própria, a discentes de cursos das IME, observado o disposto
no artigo 33 ou 65, dependendo de seu tempo de efetivo serviço.

Art. 38 - O discente das IME que era civil quando de sua inclusão,
ao ter cancelada sua matrícula e ser desligado de curso, observando-
se o disposto no artigo 33 ou 65, será, também, excluído da
instituição.

Art. 39 - Quando o militar incorrer em ato incompatível com o
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exercício do cargo, função ou comissão, será destituído,
independentemente da aplicação de sanção disciplinar, nos termos do
inciso II do art. 24.

Capítulo IV
Regras de Aplicação

Art. 40 - A sanção devettá ser aplicada com justiça, serenidade,
imparcialidade e isenção.

Art. 41 - O ato administrativo disciplinar deverá conter:
- a transgressão cometida, em termos concisos, com relato objetivo

dos fatos e atos ensejadores da transgressão;
II - a síntese das alegações de defesa do militar;
III - a conclusão da autoridade e a indicação expressa do(s) artigo(s)

e das respectivas divisões contextuais (parágrafos, incisos, alíneas e
números) de lei ou norma em que se enquadre o transgressor e em
que se tipifiquem as circunstâncias atenuantes e agravantes, se
existirem;

IV - a classificação da transgressão;
V - a sanção imposta;
VI - a classificação do conceito que passa a ter ou em que

permanece o transgressor.
Art. 42 - O militar deverá ser formalmente cientificado quando

ingressar no conceito "C".
Art. 43 - O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do

serviço deve ocorrer após sua apresentação, pronto, na unidade.
Capítulo V

Competência para Aplicação
Art. 44 - A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da

respectiva IME, é atribuição inerente ao cargo, e não ao grau
hierárquico, sendo deferida ao:

- Governador do Estado e ao Comandante-Geral, a todos aqueles
que estiverem sujeitos a este Código de Ética e Disciplina Militares;

II - Chefe do Estado-Maior, a todos os militares que lhe são
subordinados hierarquicamente, na qualidade de Subcomandante da
corporação;

III - Corregedor da [ME, a todos os militares sujeitos a este Código,
exceto o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e o Chefe do
Gabinete Militar;
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IV - Chefe do Gabinete Militar, aos que servirem sob sua chefia ou

ordens;
V - Diretores, Comandantes de Unidades de Comando

Intermediário, Comandante da APM, aos que servirem sob sua
direção, comando ou ordens, dentro do respectivo sistema
hierárquico;

VI - Comandantes de Unidade, Chefes de Centro e Chefes de Seção
do Estado-Maior, aos que servirem sob seu comando ou chefia;

§ 1  - Além das autoridades mencionadas nos incisos 1, II e III deste
artigo, compete ao Corregedor ou ao correspondente, na Capital, a
aplicação de sanções disciplinares a militares inativos.
§ 20 - A competência descrita no parágrafo anterior é dos

Comandantes de Comandos Intermediários e de Unidades, na
respectiva região ou área, exceto, em ambos os casos, quanto aos
oficiais inativos do último posto das instituições militares estaduais.

Art. 45 - Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais
de uma unidade, caberá ao Comandante imediatamente superior, na
linha de subordinação, apurar ou determinar a apuração dos fatos,
adotar as medidas disciplinares de sua competência ou transferir para
a autoridade competente o que lhe escapar à alçada.

§ 1° - Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com
ação disciplinar sobre o militar, conhecerem da falta, competirá à de
posto mais elevado punir, salvo se esta entender que a punição caiba
nos limites da competência da outra autoridade.

§ 20 - No caso de ocorrência disciplinar na qual se envolva militar
das Forças Armadas e militares estaduais, a autoridade competente
das instituições militares estaduais deverá tomar as medidas
disciplinares referentes àqueles que lhe são subordinados.

§ 30 - A competência de que trata este artigo e seus § 1 o e 20 será
exercida também pelo Corregedor da respectiva IME.

Art. 46 - As autoridades mencionadas nos incisos 1 e II do art. 44,
são competentes para aplicar sanção disciplinar a militar que estiver à
disposição ou a serviço de órgão do poder público,
independentemente da competência da autoridade sob cujas ordens
estiver servindo para aplicar-lhe as sanções legais por infrações
funcionais.

Parágrafo único - A autoridade que tiver de ouvir militar ou que lhe
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houver aplicado sanção disciplinar requisitará a apresentação do
infrator, devendo tal requisição ser atendida no prazo de cinco dias
após seu recebimento.

Capítulo VII
Da Anulação

Art. 47 - A anulação da punição consiste em tornar totalmente sem
!feito o ato punitivo, desde sua publicação, ouvido o Conselho de
Ética e Disciplina da Unidade.

§ 1° - Deve ser anulado o ato, quando for comprovada ilegalidade ou
injustiça na aplicação da sanção, no prazo máximo de cinco anos.

§ 20 - A anulação da punição deve eliminar toda e qualquer anotação
nos assentamentos funcionais relativos à sua aplicação.

Art. 48 - São competentes para anular as sanções impostas por si
mesmas ou por seus subordinados as autoridades discriminadas no
art. 44.

Título IV
Do Conceito e da Sua Classificação

AI. 49 - Para fins disciplinares e para outros efeitos, o militar terá o
seu conceito assim classificado, quando, no período de doze meses,
registrar, em seus assentamentos funcionais, a pontuação adiante
especificada:

- conceito "A" - dez pontos positivos, no mínimo;
II - conceito '6" - cinqüenta pontos negativos, no máximo;
III - conceito "C" - acima de cinqüenta pontos negativos.
AI. 50 - Ao ser incluído nas IMEs, o militar será classificado no

conceito "6", com zero ponto.
Título V

Das Recompensas
Capítulo 1

Das Definições e das Especificações
Art. 51 - Recompensas são prêmios concedidos aos militares em

razão de atos meritórios, serviços relevantes e ausência de sanções
disciplinares.

§ 1° - Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais,
são recompensas militares:

- elogio;
II - dispensa de serviço;
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III - cancelamento de punições;
IV - consignação de nota meritória nos assentamentos do militar, por

atos relevantes relacionados com a atividade profissional, os quais
não comportem outros tipos de recompensa.

§ 2° - A dispensa de que trata o inciso II do parágrafo anterior será
formalizada em documento escrito em duas vias, sendo a segunda
entregue ao beneficiário.

Art. 52 - As recompensas, regulamentadas em normas específicas,
serão pontuadas positivamente, conforme a natureza e as
circunstâncias dos fatos que as originaram, nos seguintes limites:

- nota meritória ou elogio coletivo: de 1 a 10 pontos;
II - elogio individual de natureza operacional: de 16 a 20 pontos;
III - elogio individual de natureza administrativa: de 11 a 15 pontos;
IV - destaque operacional: de 15 a 20 pontos;
V - destaque administrativo: de 5 a 10 pontos;
VI - condecoração:
1) Medalha do Mérito Militar:
a) 10 anos: 5 pontos;
b) 20 anos: 10 pontos;
c) 27 anos: 15 pontos;
2) Medalha de Mérito Profissional: 20 pontos;
3) Medalha de Mérito Intelectual: 10 pontos;
4) outras condecorações: 5 pontos;
VIII - homenagem pública:
1) interna, prestada pelo Comandante da Unidade Regional,

Corregedor da IME, Chefe do Estado-Maior ou Comandante-Geral: de
1 a 6 pontos;

2) externa, prestada por entidades de classe, associações
comunitárias, organizações e autoridades governamentais,
organizações não governamentais e referendada pelo Comandante da
Unidade, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina de Unidade: de 1 a 5
pontos.

Parágrafo único - A concessão das recompensas de que trata o
"caput" será fundamentada, ouvidos os Conselhos de Ética e
Disciplina da Unidade 1.

Capítulo II
Competência para Concessão
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Art. 53 - A concessão de recompensa é função inerente ao cargo e

não ao grau hierárquico, sendo competente para fazê-la, aos militares
que se achem sob o seu comando:

- o Governador do Estado, as previstas nos incisos 1, III e IV do § 10

do art. 51 e as que lhe são atribuídas em leis ou códigos;
II - o Comandante-Geral, as previstas no § 10 do art. 51, sendo a

dispensa de serviço por até vinte dias;
III - o Chefe do Estado-Maior, as recompensas previstas no § 1° do

art. 51, sendo a dispensa de serviço por até quinze dias;
IV - as autoridades especificadas nos incisos III, IV, V e VI e VII do

art. 44, as recompensas previstas no § 1° do art. 51, sendo a dispensa
de serviço por até dez dias;

V - o Comandante de Companhia e Pelotão destacados, dispensa
de serviço por até três dias.

Capítulo III
Ampliação, Restrição e Anulação

Art. 54 - As recompensas dadas por uma autoridade podem ser
ampliadas, restringidas ou anuladas por autoridade superior, que
motivará seu ato.

Parágrafo único - Quando o serviço ou ato meritório prestado pelo
militar der lugar a recompensa que escape à alçada de uma
autoridade, esta diligenciará junto à autoridade superior competente
para a respectiva concessão.

Capítulo IV
Regras para Concessão

Art. 55 - A concessão das recompensas está subordinada às
seguintes prescrições:

- só se registram nos assentamentos dos militares os elogios e as
notas meritórias obtidos no desempenho de atividades próprias das
[ME e concedidos ou homologados por autoridades competentes;

li - salvo por motivo de força maior, não se concederá a recompensa
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 51 a discentes, durante
o período letivo, nem a militar, durante o período de manobras ou em
situações extraordinárias;

III - a dispensa de serviço é concedida por dias de vinte e quatro
horas, contadas da hora em que o militar começou a gozá-la.

Art. 56 - A dispensa de serviço, para ser gozada fora da sede, fica
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condicionada às mesmas regras da concessão de férias, previstas
no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.

Título VI
Comunicação e Queixa Disciplinares

Capítulo 1
Comunicação Disciplinar

Art. 57 - A comunicação disciplinar é a formalização escrita por
militar e dirigida à autoridade competente, acerca de ato ou fato
contrário à disciplina.

§ 1° - A comunicação deve ser clara, concisa e precisa, sem
comentários ou opiniões pessoais, e conter os dados capazes de
identificar como ocorreu o fato e as pessoas ou coisas envolvidas,
bem como o local, a data e a hora da ocorrência.

§ 2° - A comunicação deve ser a expressão da verdade, cabendo, à
autoridade a quem for dirigida, encaminhá-la ao acusado, para que,
no prazo de cinco dias úteis, apresente as suas alegações de defesa
por escrito.

§ 3° - A autoridade competente, após análise das alegações
preliminares de defesa e considerando injustificadas as transgressões,
remeterá a comunicação e seus anexos ao CEDMU, no prazo de três
dias úteis.

Art. 58 - A comunicação deverá ser apresentada no prazo de cinco
dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato.

Capítulo li
Queixa Disciplinar

Art. 59 - Queixa é a comunicação interposta pelo militar diretamente
atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto.

§ 1° - A apresentação da queixa deve ser feita no prazo máximo de
cinco dias úteis, a contar da data do fato, e encaminhada por
intermédio da autoridade a quem o querelante estiver diretamente
subordinado.

§ 20 - A autoridade de que trata o § P terá prazo de três dias para
encaminhar a queixa, sob pena de incorrer no disposto no inciso XVI
do art. 13 desta lei.

§ 3° - Desde que haja solicitação do quelerante, este deve ser
afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou
a queixa, até que esta seja decidida.
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§ 4° - A queixa deverá observar o disposto nos § 1°, 2 0 ou 30 do

art. 57.
Capítulo III

Recurso Disciplinar
Art. 60 - Interpor, na esfera administrativa, recurso disciplinar é

direito do militar que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por
qualquer ato ou decisão administrativa.

Art. 61 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso,
com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir
do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar.

Art. 62 - O recurso disciplinar, encaminhado por meio da autoridade
que aplicou a sanção, será dirigido à autoridade imediatamente
superior àquela, por meio de petição ou requerimento, contendo os
seguintes requisitos:

- exposição do fato e do direito;
II - as razões do pedido de reforma da decisão.
Parágrafo único - Recebido o recurso disciplinar, a autoridade que

aplicou a sanção, no prazo de cinco dias, ouvido o CEDMU, poderá
reconsiderar a sua decisão, se entender procedente o pedido, e, caso
contrário, encaminha-lo-á ao destinatário, instruindo-o com os
argumentos e a documentação necessários.

Art. 63 - A autoridade imediatamente superior proferirá decisão em
cinco dias úteis, explicitando o fundamento legal, fático e a finalidade.

Título VII
Processo Administrativo-Disciplinar

Capítulo 1
Destinação e Nomeação

Art. 64 - A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar - CPAD
- é destinada a examinar e dar parecer, mediante processo especial,
sobre a incapacidade de militar para permanecer na situação de
atividade ou inatividade, nas IME, tendo como princípios o
contraditório e a ampla defesa.

Art. 65 - Será submetido a processo administrativo-disciplinar o
militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que:

- no conceito C, vier a cometer nova falta disciplinar grave;
II - praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe,

qualquer que seja o conceito do militar.
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Art. 66 - A CPAD será nomeada e convocada:

- pelo Comandante Regional ou por autoridade com atribuição
equivalente;

II - pelo Chefe do Estado-Maior, ou por sua determinação;
III - por recomendação do Corregedor da IME.
Art. 67 - A CPAD compõe-se de três militares do Quadro de Oficiais

Policiais Militares - QOPM - ou Bombeiros Militares - QOBM - ou
Quadro de Oficiais Auxiliares - QOA - ou Quadro de Praças Policiais
Militares - QPPM - ou Bombeiros Militares - QPBM -, de maior grau
hierárquico ou mais antigos que o submetido ao referido processo.

§ 1 1 - A presidência da CPAD será do oficial superior do QOPM ou
do QOBM; o militar de menor grau hierárquico ou mais moderno será
o escrivão; o que o preceder, o interrogante e relator da Comissão.

§ 20 - Está impedido de funcionar na mesma Comissão o militar que:
- tiver comunicado o fato motivador da convocação ou tiver sido

encarregado do inquérito policial-militar, do auto de prisão em
flagrante ou da sindicância sobre o fato acusatório;

II - tenha emitido parecer sobre a acusação;
III - estiver submetido a processo administrativo-disciplinar;
IV - tenha parentesco consangüíneo ou afim, em linha ascendente,

descendente ou colateral, até o quarto grau, com quem fez a
comunicação ou realizou a apuração ou com o acusado.

§ 30 - Estão sob suspeição para funcionar na mesma Comissão os
militares que:

- sejam inimigos ou amigos íntimos do acusado;
II - tenham particular interesse na decisão da causa.
§ 40 - O militar que se enquadrar em qualquer dos incisos dos § 2°

e 30 deste artigo deverá suscitar seu impedimento ou suspeição antes
da reunião de instalação da Comissão.

Art. 68 - Havendo argüição de impedimento ou suspeição de
membro da CPAD, a situação será resolvida pela autoridade
convocante.

§ 1° - A argüição de impedimento poderá ser feita a qualquer tempo,
e a de suspeição, até o término da primeira reunião, sob pena de
decadência, salvo quando fundada em motivo superveniente.

§ 20 - Não constituirá causa de anulação ou nulidade do processo ou
de qualquer de seus atos a participação de militar cuja suspeição não
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tenha sido argüida no prazo estipulado no parágrafo anterior, exceto
em casos de comprovada má-fé.

Capítulo II
Peças Fundamentais

Art. 69 - São peças fundamentais do processo:
- autuação;

II - a portaria;
III - a notificação do acusado e de seu defensor, para a reunião de

instalação e interrogatório;
IV - juntada da procuração do defensor e, no caso de insanidade

mental, do ato de nomeação do seu curador;
V - compromisso da Comissão de Processo Administrativo-

Disciplinar;
VI - o interrogatório, salvo o caso de revelia ou deserção do

acusado;
VII - a defesa prévia do acusado, nos termos do § 10;
VIII - os termos de inquirição de testemunhas;
IX - as atas das reuniões da Comissão de Processo Administrativo-

Disciplinar;
X - as razões finais de defesa do acusado;
XI - o parecer da Comissão, que deve ser datilografado ou digitado e

assinado por todos os membros, que devem rubricar todas as suas
folhas.

§ 1° - O acusado e seu representante legal devem ser notificados
para apresentar defesa prévia, sendo obrigatória a notificação por
edital quando o primeiro for declarado revel ou não for encontrado.

§ 20 - A Portaria, a que se refere o inciso II do artigo, deve conter a
convocação da Comissão e o libelo acusatório, sendo acompanhada
do Extrato dos Registros Funcionais - ERF - do acusado e demais
documentos que fundamentam a acusação.

§ 30 - Quando o acusado for militar da reserva remunerada e não for
localizado ou deixar de atender à notificação escrita para comparecer
perante a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar, observar-
se-ão os seguintes procedimentos:

- a notificação será publicada em órgão de divulgação na área do
domicílio do acusado ou no órgão oficial do Estado;

11 - o processo correrá à revelia, se o acusado não atender à
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publicação no prazo de trinta dias;

III - será designado curador em favor do revel.
Art. 70 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos

verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou
prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que
configure vício insanável.
§ l O - Os membros da Comissão de Processo Administrativo-

Disciplinar manifestar-se-ão, imediatamente, à autoridade convocante,
sobre qualquer nulidade que não tenham conseguido sanar, para que
a autoridade convocante mande corrigir a irregularidade ou arquivar o
processo.

§ 2° - A nulidade de um ato acarreta a de outros sucessivos dele
dependentes.

Capítulo III
Funcionamento

Art. 71 - O Processo Administrativo-Disciplinar obedecerá, em seu
funcionamento, ao seguinte:

- funcionará no local que seu presidente julgar melhor para a
apuração e análise do fato;

II - examinará e emitirá seu parecer no prazo de quarenta dias, o
qual, somente por motivos excepcionais, poderá ser prorrogado pela
autoridade convocante por até vinte dias;

III - exercerá suas atribuições sempre com a totalidade de seus
membros;

IV - o Presidente da Comissão, preliminarmente, marcará a reunião
de instalação no prazo de dez dias, a contar da data de publicação da
Podaria, e notificará o militar da acusação que lhe é feita, da data,
hora e local da reunião, com até quarenta e oito horas de
antecedência, fornecendo-lhe cópia da Podaria e dos demais
documentos que a acompanham.

V - na reunião de instalação, obedecer-se-á ao seguinte:
1 - o compromisso do Presidente da Comissão, prestado, em voz

alta, de pé e descoberto, com as seguintes palavras: "Prometo
examinar, cuidadosamente, os fatos que me forem submetidos e
opinar sobre eles, com imparcialidade e justiça." ao que, em idêntica
postura, cada um dos outros membros confirmará: "Assim o
prometo.";
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2 - autuação pelo escrivão de todos os documentos apresentados,

inclusive os oferecidos pelo acusado;
3 - juntada aos autos da respectiva procuração concedida ao

defensor constituído pelo acusado;
VI - as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo

acusado ou seu procurador legalmente constituído, no prazo de cinco
dias úteis, no final da instrução;

VII - ocorrendo a revelia do acusado, ser-lhe-á nomeado curador
pelo Presidente;

VIII - nas reuniões posteriores, proceder-se-á da seguinte forma:
1 - o acusado e o seu defensor deverão ser notificados, por escrito,

com antecedência mínima de vinte e quatro horas;
2 - o militar que, na reunião de instalação, se seguir ao Presidente,

em hierarquia ou antigüidade, procederá ao interrogatório do acusado;
3 - ao acusado é assegurado, após o interrogatório, prazo de cinco

dias úteis para oferecer sua defesa prévia e o rol de testemunhas;
4 - o interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as

testemunhas que a Comissão julgar necessárias ao esclarecimento da
verdade e as apresentadas pelo acusado, estas limitadas a oito, salvo
nos casos em que a Portaria for motivada em mais de um fato,
quando o limite máximo será de dezesseis;

5 - antes de iniciado o depoimento, o acusado poderá contraditar a
testemunha e, em caso de acolhimento pelo Presidente da Comissão,
não se lhe deferirá o compromisso ou a dispensará nos casos
previstos no Código de Processo Penal Militar - CPPM -;

IX - A Comissão providenciará quaisquer diligências que entender
necessárias à completa instrução do processo, até mesmo acareação
de testemunhas e exames periciais, e indeferirá, motivadamente,
solicitação de diligência descabida ou protelatória;

X - tanto no interrogatório do acusado, como na inquirição de
testemunhas, podem os demais membros da Comissão, por
intermédio do interrogante e relator, perguntar e reperguntar;

Xl - é permitido à defesa, em assunto pertinente à matéria, perguntar
às testemunhas, por intermédio do interrogante, e apresentar
questões de ordem, que serão sanadas pela Comissão quando não
implicarem nulidade dos atos já praticados;

XII - efetuado o interrogatório, apresentada a defesa prévia,
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inquiridas as testemunhas e realizadas as diligências deliberadas
pela Comissão, o Presidente concederá o prazo de cinco dias úteis ao
acusado para apresentação das razões escritas de defesa,
acompanhadas ou não de documentos, determinando que se lhe abra
vista dos autos, mediante recibo;

XIII - havendo dois ou mais acusados o prazo para apresentação
das razões escritas de defesa será comum de dez dias úteis;
XIV - se a defesa não apresentar suas razões escritas,

tempestivamente, novo defensor será nomeado, mediante indicação
pelo acusado ou nomeação pelo Presidente da Comissão, renovando-
se-lhe o prazo, apenas uma vez, o qual será acrescido ao tempo
estipulado para encerramento do processo;

XV - findo o prazo para apresentação das razões escritas de defesa,
à vista das provas dos autos, a Comissão se reunirá para emitir seu
parecer, sobre a procedência total ou parcial da acusação ou sua
improcedência, com proposta de medidas previstas no art. 75;

XVI - o defensor do acusado será notificado, com vinte e quatro
horas de antecedência, da realização da reunião de que trata o inciso
anterior a qual lhe será facultado assistir;

XVII - Na reunião para deliberação dos trabalhos da Comissão, será
facultado ao defensor do acusado assistir à votação, devendo ser
notificado pelo menos vinte e quatro horas antes da data de sua
realização;

XVIII - o parecer da Comissão será, posteriormente, redigido pelo
relator, devendo o membro vencido fundamentar seu voto;

XIX - todas as folhas do processo serão numeradas e rubricadas
pelo escrivão, inutilizando-se todos os espaços em branco;

XX - os documentos serão juntados aos autos mediante despacho
do Presidente;

XXI - as resoluções da Comissão serão tomadas por maioria de
votos de seus membros;

XXII - a ausência injustificada do acusado ou do defensor não
impedirá a realização de qualquer ato da Comissão, desde que com a
presença de um defensor nomeado pelo Presidente;

XXIII - de cada sessão da Comissão o escrivão lavrará uma ata que
será assinada por seus membros, pelo acusado, pelo defensor e pelo
curador, se houver.
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Art. 72 - Na situação prevista no inciso 1 do art. 65, a Comissão,

atendendo a circunstâncias especiais de caso concreto e
reconhecendo a possibilidade de recuperar o acusado, poderá sugerir,
ouvido o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, a
aplicação do disposto no § 2 0 do art. 75.
§ lO - Se, no prazo estabelecido no artigo, o militar cometer

transgressão disciplinar, será efetivada a sua demissão.
§ 2° - O benefício a que se refere este artigo será concedido apenas

uma vez, ao mesmo militar.
Art. 73 - Quando forem dois ou mais os acusados por faltas

disciplinares conexas que justifiquem a instauração de Processo
Administrativo-Disciplinar, adotar-se-á o princípio da economia
processual, com instalação de um único processo.

§ 1° - Quando os envolvidos forem de Unidades diferentes dentro do
mesmo sistema hierárquico, O Comandante da Unidade de Direção
Intermediária instaurará o Processo Administrativo-Disciplinar; quando
não pertencerem ao mesmo sistema hierárquico, a instauração caberá
ao Corregedor da IME.

§ 2° - Quando ocorrer a situação descrita neste artigo, o processo
original ficará arquivado na pasta funcional do militar mais graduado
ou mais antigo, arquivando-se, também, cópia do parecer e da
decisão nas pastas dos demais acusados.

§ 3° - A qualquer momento, surgindo diferenças significativas na
situação pessoal dos acusados, poderá dar-se a separação dos
processos, aproveitando-se, no que couber, os atos já concluídos.

Art. 74 - Surgindo, no decurso do processo, fundadas dúvidas
quanto à sanidade mental do acusado, o processo deverá ser
sobrestado pela autoridade convocante, que, mediante fundamentada
solicitação do Presidente, encaminhará o militar à Junta Central de
Saúde - JCS -, para realização de perícia psicopatológica.

Parágrafo único - Confirmada a insanidade mental, o processo não
poderá prosseguir, e a autoridade convocante determinará seu
encerramento, arquivando-o na pasta funcional do acusado para
futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à Diretoria de Recursos
Humanos para adoção de medidas decorrentes.

Capítulo IV
Decisão
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Art. 75 - Encerrados os trabalhos, o Presidente remeterá os autos
do processo ao Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade,
que, no prazo de dez dias úteis, emitirá seu parecer e encaminhará os
autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites
de sua competência e no prazo de dez dias úteis, sua decisão
fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não
com os pareceres da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar
e do Conselho de Ética e Disciplina:

- recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou
realizar diligências complementares;

II - determinando o arquivamento do processo, se considerar
improcedente a acusação;

III - aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção
disciplinar, na esfera de sua competência;

IV - remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público,
se constituir infração penal a ação do acusado;

V - opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória;
VI - opinando pela demissão.
§ 1° - Os autos que concluírem pela demissão ou pela reforma

disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao
Comandante-Geral para decisão.

§ 2° - O Comandante-Geral poderá, ainda, conceder o benefício da
suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha
sido submetido a processo com base no inciso 1 do art. 65.

Art. 76 - Se, ao examinar o parecer, verificar a autoridade julgadora
a existência de algum fato passível de medida penal ou disciplinar que
atinja militar que não esteja sob seu comando, fará a remessa de
cópias das respectivas peças à autoridade competente.

Art. 77 - A autoridade que convocar a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar poderá, a qualquer tempo, tornar
insubsistente a sua portaria, sobrestar seu funcionamento ou modificar
sua composição, motivando administrativamente seu ato.

Parágrafo único - A modificação da composição da Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar é permitida apenas quando
indispensável para assegurar o seu normal funcionamento.

Art. 78 - O Comandante-Geral poderá modificar, motivadamente, as
decisões da autoridade convocante da Comissão de Processo
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Administrativo Disciplinar, quando ilegais ou flagrantemente
contrárias às provas dos autos.

Título VIII
Do Conselho de Ética e Disciplina Militares

Capítulo 1
Da Finalidade e da Nomeação

Art. 79 - O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade -
CEDMU - é o órgão colegiado designado pelo Comandante da
unidade, abrangendo até o nível de Companhia Independente, com
vistas ao assessoramento do comanda, nos assuntos de que trata
este Código.

Art. 80 - Será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou
mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise,
possuindo caráter consultivo.

§ 1°- Poderá funcionar na unidade, concomitantemente, mais de um
Conselho de Ética, em caráter subsidiário, quando a órgão colegiado
previamente designada se achar impedido de atuação.

§ 20 - A qualquer tempo, o Comandante da unidade poderá substituir
membros do Conselho, havendo impedimento de atuação por parte
destes.

§ 3° - A unidade que não possuir os militares que preencham os
requisitos previstos neste Código deverá solicitar ao escalão superior
a designação dos membros do CEDMU.

§ 40 - Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da
IME, esta ouvirá o CEDMU da unidade do militar faltoso.

§ 50 - O integrante do Conselho de Ética e Disciplina Militares de
Unidade será designado para um período de seis meses, permitida
uma recondução.

§ 60 - Após o interstício de um ano contado do término do último
período de designação, o militar poderá ser novamente designado.

Capitulo II
Do Funcionamento

Art. 81 - O militar que servir no lugar que for sede da unidade, ao ser
comunicado disciplinarmente, será devidamente apresentado e
inquirido pelo CEDMU, que lavrará termo próprio, o qual será seguido
de parecer fundamentado, claro e conciso, destinado ao comandante
da unidade.
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§ 1" - Poderá o militar fazer-se acompanhar de defensor para
audiência, bem como apresentar defesa técnica escrita, no prazo
improrrogável de cinco dias úteis a contar da data em que receber a
notificação do Conselho.

§ 2° - A inobservância injustificada do prescrito no parágrafo anterior,
pelo militar que praticou a transgressão disciplinar não inviabilizará os
trabalhos do CEDMU.

Art. 82 - O CEDMU somente atuará com a totalidade de seus
membros e deliberará por maioria de votos, devendo o membro
vencido justificar de forma objetiva o seu voto.

Parágrafo único - A votação sempre será iniciada pelo militar de
menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, votando o
Presidente por último.

Art. 83 - Após a conclusão e o encaminhamento dos autos de
procedimento administrativo à autoridade delegante e havendo, em
tese, prática de transgressão disciplinar, serão remetidos os
documentos alusivos ao fato para o CEDMU.

Art. 84 - O militar que servir fora do município sede de sua Unidade,
ao ser comunicado disciplinarmente, será notificado por seu chefe
direto para a apresentação da defesa escrita, observando-se o que
prescreve o § 1° do art. 81, encaminhando-se toda a documentação
ao Conselho.

Parágrafo único - E facultado ao militar comparecer à audiência do
Conselho de Ética.

Art. 85 - Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a
decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida
será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior,
que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção
disciplinar, em caráter definitivo.

Titulo IX
Disposições Gerais

Art. 86 - A classificação de conceito obedecerá ao previsto neste
Código, a partir de sua vigência.

Art. 87 - Os prazos previstos neste Código são contínuos e
peremptórios, salvo quando vencerem em dia em que não houver
expediente na Instituição Militar Estadual, casos em que serão
considerados prorrogados até o primeiro dia útil imediato.
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Parágrafo único - A contagem do prazo inicia-se no dia útil

seguinte ao da prática do ato.
Art. 88 - A não-interposição de recurso disciplinar no momento

oportuno implicará a aceitação da sanção, que se tornará definitiva.
Art. 89 - A Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar não

admitirá, em seus processos, a reabertura de discussões em torno do
mérito de punições definitivas.

Art. 90 - A forma de apresentação do recurso disciplinar não
impedirá seu exame, salvo quando houver má-fé.

Art. 91 - Contados da data em que foi praticada a transgressão, a
ação disciplinar prescreve em:

- cento e vinte dias, se transgressão leve;
II - um ano, se transgressão média;
III - dois anos, se transgressão grave.
Art. 92 - O Governador do Estado poderá baixar normas

complementares para a aplicação deste Código.
Art. 93 - Os militares da reserva remunerada sujeitam-se às

transgressões disciplinares especificadas no art. 12, em seus incisos
II, III, VI.

Art. 94 - Para os fins de competência para a aplicação de sanção
disciplinar, são equivalentes à graduação de Cadete as referentes aos
alunos do Curso Especial de Formação de Oficiais ou do Curso de
Habilitação de Oficiais.

Art. 95 - Decorridos cinco anos de efetivo serviço sem nenhuma
outra punição, a contar da data da publicação da última transgressão,
o militar terá suas penas disciplinares canceladas, automaticamente.

§ 1°-As punições canceladas deverão ser suprimidas do registro de
alterações do militar, sendo proibida qualquer referência a elas, a
partir do ato de cancelamento.

§ 2° - Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o
militar com conceito "C" será automaticamente reclassificado.

Art. 96 - O militar que presenciar ou tomar conhecimento de ato ou
fato contrário à disciplina, praticado por outro militar mais antigo ou de
maior grau hierárquico, poderá encaminhar um relatório reservado e
fundamentado à autoridade imediatamente superior ou a órgão
corregedor das IME, contendo, inclusive, meios para demonstrar os
fatos, ficando-lhe assegurado que nenhuma medida administrativa
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poderá ser aplicada em seu desfavor.

§ 1° - A comunicação infundada acarretará responsabilidade
administrativa, civil e penal ao comunicante.

§ 20 - A autoridade que receber o relatório deverá dar-lhe o devido
encaminhamento, quando não lhe couber apurar os fatos, sob pena
de responsabilidade administrativa civil e penal.

Art. 97 - Ficam definidas as seguintes regras de aplicação dos
dispositivos deste Código, a partir de sua vigência:

- todos os militares ficam classificados, automáticamente, no
conceito "B";

II - as punições aplicadas anteriormente à vigência deste Código
deverão ser consideradas para fins de antecedentes e outros efeitos
inseridos em legislação específica;

III - aplicam-se aos procedimentos administrativo-disciplinares em
andamento as disposições deste Código;

IV - fica abolido o caderno de registros como instrumento de
avaliação do oficial da PMMG e do CBMMG.

Art. 98 - Os casos omissos ou duvidosos, resultantes da aplicação
deste Código, serão normatizados pelo Comandante-Geral, mediante
os atos publicados no Boletim Geral das IME ou equivalente no Corpo
de Bombeiros Militar.

Art. 99 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 100 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente

as contidas no Regulamento aprovado pelo Decreto n° 23.085, de 10
de outubro de 1983.

rÃ
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2002

ATA

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de março de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Rogério Correia, Elbe Brandão e Paulo Pettersen, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Pettersen, em que solicita a realização de reunião
para ouvir a Sra. Angela Leitão Barreto, Conselheira Tutelar da
Infância e da Juventude de Araxá, bem como uma testemunha, com o
objetivo de colher subsídios para os trabalhos desta Comissão; e de
autoria da Deputada Elbe Brandão, solicitando a realização de
audiência pública desta Comissão no Município de Montes Claros,
bem como na região do Triângulo Mineiro e Sul de Minas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Paulo Pettersen - Elbe Brandão -

Márcio Kangussu.

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

1.151/2000
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Stael Mary Bicalho
Mona Magalhães ao trecho da Rodovia MG-030 que faz a interligação
do BH Shopping ao trevo de Nova Lima.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prevêem os
arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pelo Lei

n° 13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem
observados para que o poder público estadual possa oficializar a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado, a saber: o instrumento normativo para tal fim será a lei; a
escolha do nome recairá em pessoa falecida que se tenha destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade,
observada, ainda, a correlação da área em que se destacou com a
destinação do bem público a ser denominado; não poderá haver, em
um mesmo município, mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado com igual denominação.

Neste ponto, cumpre-nos observar que, embora a Lei n° 11.862, de
25/7/95, já tenha dado denominação à Rodovia MG-030, que faz
interligação dos Municípios de Belo Horizonte e de Nova Lima, o seu
trecho urbano compreendido entre o acesso à BR-365 até a divisa dos
Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima ainda não foi contemplado
com denominação oficial. Vale esclarecer que essa informação foi
dada pela Procuradoria do DER-MG, conforme documento apenso ao
processo.

Em contato com o autor da matéria, tomamos conhecimento de que
é exatamente esse o trecho rodoviário que se pretende denominar,
motivo pelo qual nos cumpre apresentar emenda à proposição com o
fim de corrigir o equívoco.

Em vista dessa providência, as referidas exigências legais ficam
plenamente atendidas e, por conseqüência, o projeto fica desprovido
de vício jurídico.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
1.151/2000 com a seguinte Emenda n°1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica denominado Stael Mary Bicalho Mona Magalhães o

trecho da Rodovia MG-030 situado no Município de Belo Horizonte e
que vai do entroncamento com a BR-365 até a divisa do Município de
Nova Lima.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Ermano Batista

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

1.367/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.367/2001, de autoria do Deputado Marcelo

Gonçalves, objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Capim Branco, com sede
nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 23/2/2001, 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, aliás, que o § 20 do art. 25
do estatuto da APAE de Capim Branco prevê que os membros de sua
diretoria não serão remunerados quando exercerem função diretiva e
o parágrafo único do art. 33 estabelece que, "em caso de dissolução
da APAE, reverterão os seus bens, pela ordem, em benefício de uma
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
de uma entidade pública, com sede e atividade no País", razão pela
qual não vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
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e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.367/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Aílton

Vilela - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.690/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Amilcar Martins, o Projeto de Lei n°

1.690/2001 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Boa Viagem, com sede no Município de
Itapecerica.

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

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

Fundamentação
A Associação Comunitária do Bairro Boa Viagem tem por finalidade

primordial a prestação de assistência social aos moradores da região
em que está situada. Dessa forma, além de zelar pela saúde da
criança, do adolescente, do idoso e das gestantes, combate a fome, a
pobreza e o analfabetismo e busca reabilitar as pessoas portadoras
de deficiências.

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

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

1.690/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.940/2002

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em

rs
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tela objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Agricultura
Alternativa Vicente Nica - CAV -, com sede no Município de Turmalina.

Inicialmente, foi a proposição encaminhada a este colegiado, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma proposta.

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

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo o fortalecimento dos pequenos

agricultores filiados a ela, por meio do apoio e da assessoria na
identificação e busca de soluções para os principais problemas
encontrados no cultivo e na comercialização de seus produtos.

Visando ao desenvolvimento agrícola, aplica técnicas voltadas para
a capacitação do pequeno agricultor.

Procura, também, conciliar a prática agrícola com métodos de
proteção ao meio ambiente.

Pelo que foi dito, justa se faz a outorga do título declaratório de
utilidade pública ao Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica.

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

1.94012002 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Chico Rafael, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.942/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Agostinho Silveira,
pretende declarar de utilidade pública a Associação Ação Social pela
Vida - AASV -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precípuo de congregar órgãos e
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pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas
das famílias carentes do Bairro Veneza II. Dessa forma, desenvolve
importantes iniciativas visando dotar a aludida comunidade de um
planejamento eficiente para as obras e os serviços ali efetuados nas
áreas de saúde, educação e lazer.

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

1.942/2002 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Paulo Pettersen, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.960/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei sob comento, de iniciativa do Deputado Dilzon Meio,
pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo Divino Espírito
Santo, com sede no Município de Coqueiral.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, cumpre agora a este
órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Asilo Divino Espírito Santo é uma sociedade civil de direito

privado, sem fins lucrativos. A sua finalidade estatutária é ser
beneficente e de assistência social, tendo por diretriz a prática da
caridade cristã. Em vista disso, abriga pessoas idosas de ambos os
sexos, proporcionando-lhes assistência material e espiritual que inclui
alimentação, vestuário, medicamentos, serviços médico-dentários,
apoio moral e religioso.

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

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

1.960/2002 nos termos em que foi apresentado.
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Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.973/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 282/2002, o Sr. Governador fez
remeter a esta Casa, para a devida apreciação, o projeto de lei sob
comento, que tem por objetivo dar a denominação de Conservatório
Estadual de Música e Centro Interescolar de Artes Raul Belém ao
Conservatório Estadual de Música de Araguari.

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, que dispõe 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° e 30 dessa lei, segundo as quais, a denominação dos referidos
bens públicos será atribuída por lei 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 registrado que "no Município de Araguari não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação" significando, pois, que a proposta sob comento está de
acordo com a segunda exigência legal citada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.973/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Aílton

Vilela - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

rÀ



7'
1.991/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.991/2002, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro Satélite - ASCOTELITE -, com sede no Município de
Juatuba.

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 do Bairro Satélite - ASCOTELITE - presta

relevantes serviços de cunho social, pois procura solucionar, através
da atuação conjunta dos moradores, os grandes problemas por eles
enfrentados. Também busca conscientizar a população para a
importância das condições básicas sanitárias, envidando esforços
para conquistar novas obras e para preservar o meio ambiente.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho já realizado pela instituição a
torna merecedora do título declaratório de utilidade pública proposto.

E importante apresentar emenda à proposição para acrescentar
vocábulo com vistas a tornar completo o nome da entidade.

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

1.991/2002 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Cidade Satélite - ASCOTELITE -, com sede no
Município de Juatuba.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.995/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

rÃ
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O Projeto de Lei n° 1.995/2002, do Deputado Bené Guedes,

propõe seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Cataguases, com sede nesse
município.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto, conforme preceitua o ai. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório desenvolve relevantes iniciativas

em prol da comunidade de Cataguases.
Entre suas finalidades, destaca-se o implemento de medidas

visando manter serviços de assistência odontológica, médica e
hospitalar, além de oferecer diversos outros benefícios ligados à
assistência social.

Tais atividades a tornam merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

1.995/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.015/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n°
2.015/2002, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Serviço de
Obras Sociais - 505 -, com sede no Município de Brasília de Minas.

Publicada em 9/3/2002, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os
ditames estabelecidos no ai. 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
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no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Examinada a documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
Verificamos, inclusive, que o art. 27 do estatuto da entidade prevê que
os membros de sua diretoria não podem ser remunerados a qualquer
título e o art. 38 estabelece que, "no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição de fins
semelhantes, com personalidade jurídica, que tenha registro no
Conselho Nacional de Serviço Social", razão pela qual não
vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.015/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela

- Geraldo Rezende.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.016/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Brasília de Minas, 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 citada Associação, com sede no Município de Brasília de Minas,

possui por objetivo cooperar com as instituições empenhadas na
educação, desenvolvimento e integração social do excepcional;
motivar a comunidade a melhor conhecer a sua causa; promover
entendimento com todos os setores de atividade, criando
oportunidades de trabalho para ele; manter, estimular e auxiliar na
criação de cooperativas; contribuir para a intensificação de

kA
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intercâmbios entre as entidades voltadas ao atendimento de tais
pessoas.

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

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 2.016/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.926/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -,
destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira
do Nordeste - PCPR -, e dá outras providências.

Publicada em 21/12/2001, a proposição foi distribuída à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, que
apresentou. Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa proposta pelo Governo, analisada quanto à sua

capacidade de realizar progresso social na região mineira do
Nordeste, mostra-se de grande mérito. De fato, essa região sempre
careceu de investimentos básicos capazes de reverter sua condição
socioeconômica, caracterizada por uma extrema carência de recursos,
o que a torna detentora de um dos mais elevados índices de pobreza
do Estado. Saliente-se que 90% dos municípios que a integram
apresentam índice de Desenvolvimento Humano - IDH - abaixo de 0,5,
o que representa um médio desenvolvimento humano, suscitando,
sem sombra de dúvida, uma intervenção governamental urgente,
visando a incrementar o desenvolvimento regional.

Apesar das várias tentativas governamentais de solucionar o
problema, poucos programas lograram atuar efetivamente no combate
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às suas causas. A maioria tão-somente atenuou os seus perniciosos
efeitos.

O programa a ser financiado pelo empréstimo ora pretendido, por
sua vez, parece-nos mais promissor, uma vez que objetiva realizar
investimentos junto aos pequenos empreendimentos comunitários,
mantendo a população no local, trabalhando e produzindo. A
experiência, implementada entre 1993 e 1997, mostrou-se bem
sucedida, segundo avaliação feita com base em indicadores
elaborados pelo próprio Banco Mundial, o que demonstra a
necessidade de sua continuidade pelo atual Governo, por meio do
PCPR.

É preciso esclarecer, para uma perfeita compreensão da medida ora
analisada, que a operação financeira junto ao BIRD implicará o aporte
de US$70.000.000,00 ao PCPR, os quais, somados às contrapartidas
do Estado e das próprias comunidades beneficiárias, perfarão um total
de US$ 93.600.000,00, a serem aplicados, segundo os dados
fornecidos pelo Poder Executivo, em 3.700 subprojetos de
investimentos comunitários, beneficiando cerca de 186 mil famílias, o
que é imprescindível para o desenvolvimento da região mineira do
Nordeste.

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

1.926/2001 com a Emenda n° 1 , da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Durval Angelo - Luiz

Menezes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.972/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 281/2002, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.972/2002, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Uberlândia o imóvel que especifica.

Após sua publicação, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para ser apreciado, conforme determina o art. 188 do Regimento
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Interno.

Nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, passamos ao
exame preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Uberlândia imóvel incorporado ao
patrimônio do Estado por meio de doação efetivada por particulares,
destinado à construção de um prédio escolar, obra concretizada e
mantida por longos anos pela administração estadual. Em 1992, o
citado imóvel foi vinculado à Secretaria de Estado da Saúde,
passando a servir ao atendimento da população.

Não há óbice do ponto de vista técnico para que se efetive a
transferência de domínio, tendo em vista a necessidade de ampliação
e modernização das instalações com o objetivo de se prestar melhor
atendimento, principalmente após a municipalização das ações e dos
serviços de saúde.

Salientamos que a medida proposta está sujeita aos ditames
contidos no art. 18 da Carta Estadual, da qual emana a obrigação de
se obter a autorização legislativa para concretizar qualquer tipo de
alienação de bens imóveis públicos.

A matéria está sujeita, ainda, às regras emanadas da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93, que institui normas para licitações e contratos da
administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. No caso em questão, é de
especial interesse o art. 17 dessa lei, por estabelecer que a alienação
regida por tais contratos, subordinada à existência de interesse
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e, em se
tratando de imóvel, dependerá de autorização legislativa, não estando
ele afeto a finalidade administrativa especial.

De pronto, verificamos que o imóvel a ser doado não está destinado
ao serviço público especial, a não ser ao do próprio donatário.

No que concerne ao interesse público que envolve a operação, ele é
evidenciado pelo fato de que, com a doação, o município poderá dar
manutenção ao imóvel condizente com as necessidades da
comunidade.

Com relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos
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legais, cabe-nos observar que esta será realizada por órgão
competente do Poder Executivo. Já aquela não se aplica à hipótese,
por se tratar de uma exceção prevista em lei.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.972/2002
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Aílton

Vilela - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.990/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 1.990/2002
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos turísticos no
Estado.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1 0/3/2002 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.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectoQ de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto permite ao contribuinte pessoa jurídica que apóie

financeiramente projeto turístico aprovado pela Secretaria de Turismo
deduzir do IQMS 3% do valor do tributo devido, no mês posterior à
comprovação do efetivo repasse dos recursos pelo incentivador ao
empreendedor turístico.

Empreendedor, de acordo com a proposição, não pode ser o próprio
contribuinte ou o seu sócio, inclusive ascendentes, descendentes em
primeiro grau, cônjuge ou companheiro ou sócio de qualquer destes,
órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de
qualquer esfera federativa, exceto, nesse último caso, as entidades da
administração indireta que desenvolvam atividades relacionadas ao
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setor de turismo e as pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos criadas para dar suporte a atividades turísticas pertencentes
ao poder público.

A proposição estabelece, ainda, que a soma dos recursos do ICMS
disponibilizados pelo Estado não poderá exceder, a partir do ano de
2006, 0 , 30% do montante da receita líquida anual do imposto e que o
valor dos recursos deduzidos pelo incentivador não poderá ultrapassar
80% do valor estipulado para o projeto, devendo o empreendedor
integralizar o restante a título de contrapartida. Nos anos de 2003,
2004 e 2005, a soma dos recursos do ICMS está fixada,
respectivamente, em 0,15%, 0,20% e 0,25%.
A questão central que pode suscitar controvérsia quanto à

constitucional idade da proposição diz respeito aos arts. 167, IV, da
Constituição Federal e 161, IV, da Constituição do Estado, que
proíbem, em regra geral, a vinculação de receita de tributo da espécie
imposto a órgão, fundo ou despesa. As ressalvas a essa regra estão
todas no texto da Carta Magna, e nenhuma delas trata do turismo.

Uma leitura superficial do projeto à luz do princípio da não
vinculação de receita de imposto pode levar ao entendimento de que a
proposição em estudo fere o mandamento constitucional, porque o
Estado estaria fazendo destinação de parcela dos recursos do ICMS a
uma determinada despesa.

Na verdade, porém, tal fato não se dá com a proposição em exame.
A despesa a que se referem as Constituições diz respeito a despesa
pública, vale dizer programas ou projetos elaborados, gerenciados e
implementados com recursos de impostos arrecadados pelo poder
público para essa finalidade específica.

A vedação constitucional possibilita ao administrador público -
Presidente da República, Governador e Prefeito, por exemplo - maior
flexibilidade no trato da matéria financeira para promover a
implantação do seu plano de governo, que, de outra forma, ficaria
totalmente vinculado às regras impostas pelas administrações
anteriores. Essa é a razão fundamental do princípio da não-vinculação
de receita de imposto que, diga-se de passagem, é a principal fonte
de arrecadação de recursos do Estado.

Como afirmamos anteriormente, no mecanismo estabelecido na
proposição de viabilização de projetos turísticos, o poder público não
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desenvolve, gerencia ou implementa programas ou projetos
próprios. Os projetos turísticos são de responsabilidade do
empreendedor, pessoa física ou jurídica da iniciativa privada, e de
entidade da administração indireta que atua nessa área. Mesmo para
a administração indireta, não há aplicação direta de recursos do
Estado. Os recursos para financiamentos dos projetos turísticos
pertencem ao contribuinte do ICMS e ao empreendedor.

Admitir, por hipótese, que o Estado não pode promover esse tipo de
incentivo fiscal importa admitir, também, que o Estado não pode
promover redução de aliquota ou base de cálculo e conceder isenção
e outros benefícios fiscais de natureza tributária. Ora, a Constituição
Federal, no art. 18, reconhece a autonomia político-administrativa e
financeira dos entes da Federação para dispor sobre sua organização
e manejar os tributos de sua competência constitucional. E até
recomendável que o poder público estabeleça condições para a
concessão de benefícios tributários. Nesse sentido, a legislação
federal do imposto de renda permite ao contribuinte desse tributo
deduzir, na declaração anual, valores doados para atividades
culturais.

Quanto à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal de medidas
de compensação para o equilíbrio das contas públicas, em
decorrência de perda de receita tributária, a nossa avaliação é de que
a recomposição da receita é imediata, salvo entendimento contrário da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que melhor
analisará essa questão. Na verdade, parece-nos que não ocorrerá
perda nenhuma de receita. De acordo com a proposição, a
desoneração do pagamento dos 3% do ICMS somente ocorrerá no
mês seguinte ao efetivo repasse do recurso pelo contribuinte ao
empreendedor turístico. Com isso, garante-se a implementação do
projeto turístico, a geração de emprego e renda e também de novas
fontes de recursos tributários.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.990/2002.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano

Batista - Aílton Vilela.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.998/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Procurador-Gera! de Justiça e encaminhado a esta

Casa por meio do Ofício n° 4/2002, o Projeto de Lei n° 1.99812002
dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/3/2002, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria,
preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c
o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre os Quadros de Pessoal

dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá outras providências.
Conforme disposto no inciso XII do art. 61 da Constituição do

Estado, compete à Assembléia Legislativa, com sanção do
Governador, dispor sobre a organização do Ministério Público, da
Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas,
da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da
administração pública.

No tocante à iniciativa, a proposição em tela também não encontra
óbice jurídico-constitucional, já que a Carta mineira estabelece, no §
20 do art. 66, que é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, além do
disposto no art. 125 da aludida norma, a iniciativa de projetos sobre a
criação, transformação e extinção de cargo e função públicos do
Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos nos
dispositivos constitucionais relativos à matéria e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Cumpre ressaltar que o § 1 0 do ad. 169 da Constituição da
República condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos da
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administração pública, à existência de prévia dotação orçamentária
e autorização na LIDO. Além disso, a Lei Complementar n° 101/2000
estabelece, em seu art. 16, "caput" e incisos 1 e II, que a criação, a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento de despesa deverão ser acompanhados de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes e de declaração do ordenador da
despesa de que o aumento está adequado orçamentária e
financeiramente à lei orçamentária anual e compatível com o PPAG e
a LIDO. Sobre essa questão, no entanto, a Comissão de Fiscalização
Financeira da Assembléia Legislativa se manifestará, no momento
oportuno.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.998/2002.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Durval Angelo - Ermano

Batista - Aílton Vilela.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 338a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/4/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Iva José e Olinto Godinho
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: 1a Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem n° 288/2002
(encaminha Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 70), do
Governador do Estada - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 2.061 a 2.071/2002

- Requerimentos nos 3.230 a 3.236/2002 - Requerimentos da
Comissão de Assuntos Municipais e dos Deputados Edson Rezende e
Adelmo Carneiro Leão, Márcio Cunha e Agostinho Silveira -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de
Direitos Humanos, de Assuntos Municipais, de Educação e de
Administração Pública e do Deputado Antônio Andrade - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Aílton Vilela, Alberto Bejani, Paulo
Piau e Rogério Correia - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura
de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 86/2002
- Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Márcio Cunha e Agostinho Silveira; deferimento - 2' Fase:
Questão de ordem - Chamada para verificação de quórum; existência
de quórum para a discussão - Discussão de Proposições:
Requerimentos dos Deputados João Paulo e Luiz Fernando Faria;
prejudicialidade - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n°15.002; discurso do Deputado Alencar da Silveira
Júnior; questão de ordem; discurso do Deputado Miguel Martini;
questão de ordem; discurso do Deputado Miguel Martini -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
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Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 114h15min, a lista de

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Alberto Bejani, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 288/2002*

Belo Horizonte, 26 de março 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
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veto parcial à Proposição de Lei Complementar n° 70, que institui o
Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores
Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

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

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

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei Complementar n° 70, que institui o

Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, vejo-me
na contingência de opor-lhe veto parcial, para excluir da sanção os
dispositivos a seguir considerados.

Excluo da sanção a alínea "d" do inciso 1 e a alínea "c" do inciso II,
ambos do artigo 60 da proposição, porque, no exercício da
competência concorrente em matéria previdenciária, prevista no inciso
XII do artigo 24 da Constituição da República, publicou-se a Lei
Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as
normas gerais para os regimes próprios de previdência social. Nela se
estabeleceu, no artigo 5°, vedação para instituição de benefícios
diversos daqueles previstos para o regime geral de previdência social.
Os benefícios introduzidos pelos dispositivos agora excluídos da
sanção, sob a denominação de licença-paternidade e auxílio-funeral,
respectivamente, não estão previstos na Lei Federal n° 8.213, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social. Ocorre, assim, uma incompatibilidade de ordem
legal e constitucional que não pode subsistir, o que me leva a decotar
as disposições mencionadas da proposição.

O veto se estende ao § 3 0 do artigo 80 da proposição, tendo em vista
que a aposentadoria por invalidez tem regramento definido no inciso 1
do § 1° do artigo 40 da Constituição da República, com o qual é
incompatível o dispositivo ora vetado. Em verdade, nos termos
constitucionais vigentes, a aposentadoria por invalidez tem como
norma que os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição,
critério que não é atendido pela norma ora vetada da proposição.
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Por igual fundamento, vejo-me compelido a opor veto ao § P do
art. 75 da proposição, por se cuidar, ali, de norma para a
aposentadoria voluntária, e que, na forma prevista e ora excluída, não
se coaduna com os limites impostos constitucionalmente para a
espécie.

Também excluí da sanção o parágrafo único do artigo 50, uma vez
que não se justifica a elevação do valor da contribuição do Estado,
considerando-se que o custo dos benefícios previdenciários dos
servidores alcançados pela norma ora vetada seria assumido,
integralmente, pelo Tesouro Estadual, além de significar a sua adoção
aumento de despesa sem a correspondente fonte de receita, o que
não é admissível no sistema jurídico vigente.

Finalmente, nego sanção ao artigo 84 da proposição, porque ali se
estabelecem ônus a serem suportados pelo Tesouro do Estado de
Minas Gerais sem o atendimento das prescrições constitucionais
relativas à coisa julgada e à ausência da correspondente e necessária
fonte de receitas quando se estabelecem novas despesas. Ademais, a
assunção de precatórios de uma por outra entidade da administração
pública, como se prevê na espécie, poderia importar alteração da
ordem de precatórios, situação vedada, taxativamente, pelo artigo 100
da Constituição da República.

Esses são os motivos de ordem constitucional e de interesse público
que me levam a excluir da sanção a alínea "d" do inciso 1 e a alínea "c"
do inciso 1, ambos do artigo 60; o § 30 do artigo 80; o parágrafo único
do artigo 50; o § 1° do artigo 75 e o artigo 84, todos da Proposição de
Lei Complementar n° 70, que devolvo à egrégia Assembléia
Legislativa para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de março de 2002.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

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

OFICIOS
Do Sr. José Adércio Leite Sampaio, Procurador da República em

Minas Gerais, comunicando, em atenção ao Requerimento n°
3.067/2001, da Comissão de Turismo, sobre a existência de
investigação administrativa com o objetivo de verificar exploração
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irregular de fontes de água mineral no Município de São Lourenço.

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando o relatório de atividades dessa Corte referente
a 2001. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°5
2.710/2001, da Comissão Especial do BDMG, e 2.739/2001, da
Comissão do Trabalho.

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
prestando informações relativas ao pedido de diligência da Comissão
de Justiça encaminhado por meio do Ofício n° 251/2002/SGM. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.876/2001.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.955/2001, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura,
solicitando a realização de reunião especial em homenagem ao
centenário de nascimento do poeta Emílio Moura.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Assuntos Municipais,
encaminhando cópias de documentos referentes aos Projetos de Lei
nos 1.062/2000 e 1.976/2002. (- Anexem-se os documentos aos
respectivos projetos.)

Do Sr. Maurício Picarelli, Presidente do PARLASUL, encaminhando
exemplares da edição III da Revista PARLASUL.

Do Sr. Northon Neiva Diamantino, Presidente da Câmara Municipal
de Teófilo Otôni, encaminhando moção de repúdio, subscrita pela
maioria dos Vereadores a essa Câmara, contra o veto do Governador
à Proposição de Lei n° 15.050. (- Anexe-se ao Veto à Proposição de
Lei n° 15.050.)

Do Sr. Fabiano Altino Maynart, Presidente da Câmara Municipal de
Diamantina, encaminhando cópia de representação do Vereador
Dijalma da Conceição Ferreira Coelho em que solicita seja mantido o
texto original do projeto de lei complementar que trata da questão
relativa ao IPSEMG. (- Anexe-se à Proposição de Lei Complementar
n°70.)

Do Sr. Ivon Borges Martins, Presidente da FEAM, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.150/2002, da Comissão

-
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de Meio Ambiente.
Do Sr. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, em

atenção ao Requerimento n°2.921/2001, da Comissão de Transporte,
informando que será providenciado o levantamento dos custos das
obras solicitadas no referido requerimento para verificação de
viabilidade de atendimento.

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral do Ministério
Público, em atenção ao Requerimento n° 3.037/2001, da Comissão de
Direitos Humanos, encaminhando documentação procedente da
Promotoria de Justiça da Comarca de Peçanha.

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete
do Secretário da Fazenda, informando que os servidores Soraya
Naffah Ferreira e Antônio Osmar Alves são os representantes da
Secretaria da Fazenda em audiência pública da Comissão de Defesa
do Consumidor. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Rogério dos Reis Devisate, Chefe de Gabinete do Defensor
Público Geral do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo convite para
participar de audiência pública realizada pela Comissão de
Constituição e Justiça. (- A Comissão de Constituição e Justiça.)

Do Sr. Nilton G. Reginaldo Gama, Secretário Executivo da
Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas,
informando da constituição da nova diretoria dessa Associação.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.061/2002
Dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e

bebidas nas unidades educacionais e de ensino e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os serviços de lanches e bebidas nas unidades

educacionais públicas e privadas que atendam a educação básica
deverão obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida
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indispensáveis à saúde dos alunos.

Art. 2° - Atendendo ao preceito nutricional e de acordo com o artigo
anterior, fica expressamente proibida, nos serviços de lanches e
bebidas ou similares, a comercialização de:

a) bebidas com quaisquer teores alcóolicos;
b) balas, pirulitos e gomas de mascar;
c) refrigerantes e sucos artificiais;
d) salgadinhos industrializados;
e) salgados fritos e
f) pipocas industrializadas.
§ 1° - O estabelecimento alimentício deverá colocar à disposição dos

alunos dois tipos de frutas sazonais, objetivando a escolha e o
enriquecimento nutritivo dos alunos.

§ 20 - E vedada a comercialização de alimentos e refrigerantes que
contenham em suas composições químicas nutrientes que sejam
comprovadamente prejudiciais à saúde.

Art. 30 - Os proprietários desses estabelecimentos deverão garantir a
qualidade higiênico-sanitária e nutricional dos produtos
comercializados.

Art. 4°- Um mural de 1  (um metro) de altura por 1  (um metro) de
comprimento deverá ser afixado em local próprio e visível, rente ao
estabelecimento, para divulgação e informações pertinentes a
assuntos relacionados com a área alimentícia.

Art. 50 - Os estabelecimentos só poderão funcionar mediante alvará
sanitário, expedido pela Superintendência de Vigilância Sanitária da
Secretaria de Estado da Saúde ou por quem esta designar.

Art. 60 - Os estabelecimentos já existentes terão um prazo de 180
dias para regular e adequar suas situações aos critérios
estabelecidos.

Art. 70 - A abertura de novos estabelecimentos só poderá ocorrer
mediante a emissão do alvará sanitário pela Superintendência de
Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde ou por quem
esta designar.

Art. 8 0 - O não-cumprimento dos critérios estabelecidos por esta lei
acarretará a aplicação de sanções previstas pela Superintendência de
Vigilância Sanitária.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, março de 2002.
Agostinho Silveira
Justificação: Pesquisa realizada pelo Curso de Graduação em

Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2000,
constatou que 8,47% dos alunos com idade entre 6 e 8 anos
apresentavam sobrepeso e 18,24% maiores de 9 anos apresentavam
risco de sobrepeso, mostrando uma elevação a cada nova
investigação.

Pesquisas recentes indicam que nem todos os adultos obesos foram
crianças obesas, mas 80% dos adolescentes obesos serão obesos
quando adultos e que, sem controle, a obesidade infantil pode ser
fatal, sendo um mal que provoca, ainda na infância, problemas na
coluna e nas articulações, prejudica a auto-estima e leva à rejeição
social.

Diante desse quadro, vê-se a importância da alimentação das
crianças e dos jovens brasileiros, principalmente em uma era em que
o estresse e a ansiedade estão cada vez mais presentes devido à
busca incessante pela realização profissional e a colocação no
mercado de trabalho. Assim, a escola, concomitantemente com a
família, deve primar pela qualidade da alimentação dos alunos.

E inadmissível que crianças e jovens tenham à disposição para o
consumo alimentos gordurosos e sem nenhum valor nutricional. Um
site na Internet, da RG Nutri, revela que os lanches que devem ser
oferecidos às crianças e adolescentes são sanduíches de frios ou
carnes, vitamina de frutas, suco de frutas, fruta crua ou com cereais e
iogurtes.

Como legisladores, é nosso dever cuidar da saúde de nossos
jovens, principalmente nas escolas. Para tanto, é necessário
contratarem-se os alimentos oferecidos bem como às informações
sobre seus nutrientes.

Assim, solicito a aprovação deste projeto pelos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação

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

PROJETO DE LEI N° 2.062/2002
Dá a denominação de Deputado Euclides Pereira Cintra ao trecho

rÁ



90
da Rodovia MG-173 que liga o Município de Paraisópolis à BR-459.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Deputado Euclides Pereira Cintra o trecho

da Rodovia MG-173 que liga o Município de Paraisópolis à BR-459.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2002.
Ambrósio Pinto,
Justificação: E dever homenagear pessoas ilustres como o

Deputado Euclides Cintra, que orgulha Minas Gerais pelo zelo e pela
proficiência com que desempenhou suas funções ao longo de sua
vida pública. Nasceu em Brasópolis, no Sul de Minas, e faleceu em
18/9/2001, deixando nesta Casa e em todos que com ele conviveram
profundos sentimentos de pesar.

O Deputado Cintra realizou grandes obras ao longo de sua vida de
homem público. Advogado, professor e jornalista, exerceu nove
honrosos mandatos de Deputado Estadual, da 3 Legislatura (1951-
1955) até a i oa Legislatura (1983-1987), militando no nosso partido, o
PTB, na Arena, no PDS e no PFL.

Sem dúvida, aqui deixou marcas indeléveis de seu grandioso
espírito de homem público, homem de destaque no meio político
mineiro, ao qual dedicou anos de sua vida, motivo pelo qual seu nome
se perpetuará na memória de nosso povo.

O cenário político mineiro sempre guardará o brilho, a bondade e a
simplicidade do Deputado Cintra, político cujo esforço permanente e
obstinado valeu-lhe o exercício seguro e competente de extensa
carreira pública, iniciada como Vereador, em Itajubá, traduzida nos
nove mandatos de Deputado Estadual.

Todas essas importantes atribuições não o roubaram, contudo, da
lembrança e do coração do povo sul-mineiro, que sempre mereceu
sua especial atenção, razão por que não se poderia esperar desse
povo homenagem mais justa do que a que ora se propõe, motivada
por requerimento aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de
Itajubá, objetivando agraciar essa brilhante personalidade, que, no
exercício de suas atividades políticas, revelou seriedade e
comprometimento com a preservação dos valores de nosso Estado.

Sobejavam nesse homem a vocação e o espírito público, por suas
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ações sempre voltadas para o atendimento aos superiores
interesses da coletividade, prova de competência, de denodo, do seu
espírito de luta, amor ao trabalho, aos ideais e à Pátria, valores tão
pouco freqüentes nos dias atuais, que fizeram de Cintra um grande
líder, a inspirar em nós, homens públicos, e em todos os seus
representados os ideais de justiça e de liberdade.

Merecidamente, a estrada que liga o Município de Paraisópolis à
BR-459 há de receber o nome de Euclides Cintra por meio deste
projeto de lei, que, certamente, terá o apoio dos nobres colegas.

- 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° 2.063/2002
Dispõe sobre o uso, pelas Polícias Civil e Militar, 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. 2 0 - A transferência das armas de fogo, do Poder Judiciário para

a Secretaria de Estado da Segurança Pública, far-se-á por processo
especifico, de autoria do respectivo magistrado.

Art. 3° - 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 entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2002.
Arlen Santiago
Justificação: A sofisticação da atividade delituosa do crime

organizado tem levado as quadrilhas a se armarem "até os dentes"
com poderosas armas de fogo importadas, de grande calibre, de longo
alcance e de precisão, para alcançarem seus objetivos.

A prisão de marginais pela polícia tem permitido a apreensão desses
armamentos modernos, que ficam à disposição do Poder Judiciário.

A liberação dessas armas de fogo para uso dos policiais civis e
militares os colocaria em igualdade de poder de fogo com os
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criminosos nesta "guerra" diária em defesa da sociedade.

Pelo exposto, solicito o apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.064/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo 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

Curvelo o imóvel constituído de um terreno com a área 3.828,00m2
(três mil oitocentos e vinte e oito metros quadrados), situado nesse
município e registrado a fls. 223 do livro 3-13F, matrícula n° 36.039, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma escola municipal para suprir as necessidades da
demanda educacional do Distrito de JK e região.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2002.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade formalizar a

doação de um terreno do Estado ao Município de Curvelo.
O referido terreno encontra-se na localidade de São José da Lagoa,

hoje Distrito de JK, e, atualmente, não tem nenhuma serventia para o
Estado, sendo, inclusive, objeto de uso de terceiros, já que nele
funcionava a Escola Estadual Padre Augusto Horta.

Por isso, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobre
pares nesta Casa, para que essa proposição seja aprovada e
transformada em lei, de forma a permitir a concretização desse
importante pleito consignado em seu texto.

- 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.

PROJETO DE LEI N° 2.065/2002
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de São

Gonçalo do Sapucaí, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de São Gonçalo do Sapucaí, 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, de fevereiro de 2002.
Bené Guedes
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de São Gonçalo do

Sapucaí é uma sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem por
objetivo prestar gratuitamente assistência médico-hospitalar aos mais
necessitados.

Além disso, preenche os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente
proposição.

- 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°2.066/2002
Autoriza o Estado de Minas Gerais a encampar os trechos das

estradas que ligam o Município de lbiaí ao Município de Ponto Chique
e o Município de Brasília de Minas ao Município de Campo Azul,
através do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção das estradas que ligam os Municípios de lbiaí e Ponto
Chique e os Municípios de Brasília de Minas e Campo Azul.

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção das estradas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 25 de março de 2002.
Carlos Pimenta
Justificação: E de fundamental importância para a região a

estadualização das estradas que ligam os Municípios de lbiaí e Ponto
Chique e os Municípios de Brasília de Minas e Campo Azul.
Representa a melhoria do escoamento anual de diversos produtos
hortifrutigranjeiros e agropecuários produzidos por esses quatro
municípios, além do fato de que aquele trecho necessita
urgentemente de uma eficiente conservação e manutenção,
atualmente dificultada pela difícil situação financeira das Prefeituras
de Ponto Chique, Ibiaí, Brasília de Minas e Campo Azul, que não
possuem os recursos necessários para isso.

Conto com o devido apoio dos nobres pares desta Assembléia
Legislativa 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
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.06712002
Declara de utilidade pública o União Furquinhense Futebol Clube,

com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o União Furquinhense

Futebol Clube, com sede no Município de Mariana.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2002.
Djalma Diniz
Justificação: O União Furquinhense Futebol Clube tem por finalidade

a promoção dos esportes em geral, de caráter não profissional, e de
atividades cívico-culturais, bem como o desenvolvimento de ações e
serviços dirigidos a pessoas carentes, principalmente cio Distrito de
Furquim, Município de Mariana.

A instituição satisfaz os requisitos legais: funciona há mais de dois
anos, possui prova de personalidade jurídica, diretoria idônea e
diretoria não remunerada.

Assim sendo, espero contar com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.068/2002
Dispõe sobre a criação do Programa de Complementação

Socioeducacional para os alunos da rede de ensino público estadual -
Projeto Escola Integral - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de

Complementação Socioeducacional para os alunos da rede de ensino
público estadual - Projeto Escola Integral.

Parágrafo único - O Programa de que trata o "caput" deste artigo
deverá assistir alunos de sete a dezessete anos em situação de risco
social que estejam matriculados na rede de ensino público.

Art. 20 - São critérios de seleção dos alunos a serem assistidos pelo
Programa:

- situação socioeconômica familiar;
II - comportamento;
III - aproveitamento escolar.
Parágrafo único - Os critérios que são tratados no "caput" deste

artigo serão analisados em conjunto pela direção da escola, pelo
colegiado escolar e pela Associação de Pais e Mestres.

Art. 3° - Os alunos assistidos pelo Programa permanecerão na
escola em regime de tempo integral, destinando-se um dos turnos à
freqüência às disciplinas do ensino regular e o outro às atividades de:

- reforço e acompanhamento escolar;
li - suplementação alimentar;
III - prática esportiva;
IV - assistência psicológica;
V - encaminhamento para atividade profissional.
Art. 40 - Os recursos para custear o Programa constarão na dotação

orçamentária das Secretarias de Estado da Educação, de Assistência
Social da Criança e Adolescente e de Esportes.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com
entidades e instituições públicas e privadas para o desenvolvimento
do Programa.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rs
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Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2002.
João Pinto Ribeiro
Justificação: Uma das características marcantes dos países mais

desenvolvidos do mundo é o respeito com que tratam a infância e a
juventude.

E fato comum, em nações evoluídas, a assistência à criança em
tempo integral, isto é, os alunos ficam o dia todo na escola: metade do
dia é reservada para as tarefas normais do currículo escolar; na outra
metade, os estudantes são conduzidos para atividades nos campos
da cultura, do esporte ou do lazer.

Infelizmente, no Brasil, esses cuidados são ainda consideradas
como privilégio. E o que ocorre na prática é a situação confusa e
deficitária que se transforma em raiz de problemas maiores, num mal
começo que depois se torna difícil de consertar.

Não é preciso ser especialista em pedagogia para saber o que
ocorre com as crianças que ficam soltas na rua, longe dos pais. Os
jornais noticiam diariamente os incidentes policiais que incluem
crianças e adolescentes; e a própria população observa, perplexa e
preocupada, as ocorrências dos pequenos crimes e atos de
delinqüência, que espalham reações desencontradas de revolta e
medo.

A verdade é que a administração pública reage negativamente a
toda iniciativa que pareça acarretar encargos ao já combalido
orçamento estadual. E, como homem público, estou conscientizado
dos enormes desafios que o Estado enfrenta para equilibrar suas
contas e, ao mesmo tempo, atender à crescente demanda da
população pelas melhorias sociais a que faz jus.

A minha proposta se baseia no raciocínio e no bom-senso. Não é
uma questão de discutir maior ou menor porcentagem de recursos,
mas sim de fazer alguma coisa por essas crianças, que estão vivendo,
agora, o seu momento decisivo de formação física, mental e espiritual.
Se não as ampararmos nesse momento, elas podem se desviar para
os caminhos perigosos da ignorância, do vício, da doença e do crime.

A proposta é localizar as crianças e os adolescentes que estão
sujeitos a situações de maior risco pessoal e social nas suas
comunidades de origem, estejam elas onde estiverem, nos bairros e
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nas vilas mais distantes, nas favelas da periferia das grandes
cidades ou no meio rural adjacente.

A nossa busca começa onde o poder público está falhando: nas
comunidades pouco ou mal servidas pelos serviços públicos.

Vamos dar prioridade aos pobres mais pobres. Atualmente, a
máquina governamental dispõe de meios seguros para fazer essa
seleção: as próprias escolas têm condições de fazer a triagem dos
alunos pela situação familiar, socioeconômica e pedagógica. Para
ajudarem no processo, temos também as organizações militares,
muito bem-estruturadas para interagir com a comunidade.

Precisamos colocar para funcionar um modelo eficaz de apoio à
criança e ao adolescente, cuidando deles em tempo integral.
Resumindo, vamos tirar o menino da rua e dar meios para que ele
estude e se prepare para ser um cidadão de bem; vamos garantir
comida, não uma só vez, como ocorre atualmente, mas duas vezes
por dia, para que ele tenha a chance de se desenvolver com saúde. E
vamos preencher o seu tempo complementar com atividades sadias,
nos campos do esporte, da arte, da cultura, do lazer e até mesmo do
ensino profissionalizante.

Trata-se de um novo mutirão para dar assistência integral às nossas
crianças, um projeto concebido para ser experimentado em dimensão
reduzida e localizada, para comprovar a sua viabilidade e eficácia pela
simplicidade, pela economia e pela competência funcional.

Assim, mesmo que tenha sua origem numa parcela pequena da
rede pública de ensino estadual, a nossa empreitada conseguirá atrair
a participação e o apoio da sociedade através das empresas
conscientes de sua responsabilidade social e das organizações não
governamentais afins.

E uma ação preventiva que nasce com a finalidade clara de somar-
se a outras iniciativas que visam a contribuir para a melhoria da
segurança pública em nosso Estado, pois procura evitar que nossas
crianças e jovens sejam envolvidos pelos riscos de se tornarem
marginais.

E a determinação justa e necessária que precisamos fazer agora se
quisermos reduzir a criminalidade no futuro; é a parte que nos toca na
intenção de amenizar a grande crise nacional, que, sem dúvida, tem
muitos campos a merecer a atenção e o empenho de todos os
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brasileiros bem-intencionados.

Contamos com a compreensão de todos para a gravidade dessa
questão e solicitamos o apoio de nossos pares para que esta
proposição seja aprovada, de forma que possamos começar, quanto
antes, o trabalho que nos compete fazer em favor de um futuro que é
também de todos nós.

- 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°2.069/2002
Declara de utilidade pública a 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 Obra Social São Judas

Tadeu, com sede no Município de Lajinha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2002.
José Henrique
Justificação: A Obra Social São Judas Tadeu é uma entidade civil

sem fins lucrativos e foi fundada em 1°/6/84. Está sediada em Lajinha,
onde já foi declarada de utilidade pública municipal, em 1999. Sua
diretoria é composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral,
não remuneradas pelo cargo que ocupam.

Entre outras finalidades constantes em seu estatuto, a Obra Social
objetiva atender às necessidades sociais da comunidade, através da
proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da
velhice, do combate à fome e à pobreza, da proteção do meio
ambiente e da divulgação da cultura e do esporte.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos
previstos na legislação em vigor, tornando-se por isso habilitada a
receber o título declaratôrio de utilidade pública em âmbito estadual,
conto com o indispensável apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.070/2002
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional para o

Desenvolvimento das Ciências Agrárias - FUNDAGRI -, mantenedora
da Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba - FAZU -, com
sede no Município de Uberaba.

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

para o Desenvolvimento das Ciências Agrárias - FUNDAGRI -,
mantenedora da Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba -
FAZU -, com sede no Município de Uberaba.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 25 de março de 2002.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ

-, entidade nacional que congrega criadores de raças zebuínas em
todo o território brasileiro, interessada em difundir as conquistas
científicas e tecnológicas do setor, instituiu, em 6/8/73, a Fundação
Educacional para o Desenvolvimento das Ciências Agrárias -
FUNDAGRI -, entidade sem fins lucrativos destinada a criar e manter
cursos superiores no setor das ciências agrárias e outras, voltados ao
desenvolvimento do ensino, da extensão e pesquisa.

Em 18/8/75, a FUNDAGRI criou a Faculdade de Zootecnia de
Uberaba - FAZU. O primeiro curso a funcionar foi o de Zootecnia,
reconhecido pelo Decreto n° 83.679, de 317/79. Zootecnistas formados
na FAZU encontram-se atuando em todo o Brasil, em empresas,
instituições públicas e privadas de grande destaque na área de
bovinocultura. Para ampliar a sua atuação na formação de
profissionais das ciências agrárias, a FUNDAGRI, em 16/8/89, criou o
curso de Agronomia da FAZU, reconhecido pela Portaria n° 1.382, de
10/11/95, voltado para a formação de Engenheiros Agrônomos.

No ano de 1996, a FAZU, através do seu Núcleo de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão, ofereceu o curso de pós-graduação "lato sensu"
em Agribusiness: Gestão e Controle, na área de concentração em
Administração Rural, aprovado em 21/8/96, pela Delegacia do
Ministério da Educação e do Desporto de Minas Gerais. Desde então
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novos cursos de pós-graduação foram criados, e atualmente a
FAZU oferece os cursos de Educação Ambiental, Julgamento das
Raças Zebuinas e Manejo da Pastagem.

Iniciou-se em agosto de 1997 a construção do Centro de Zoonoses
do Município de Uberaba, em área cedida pela FAZU, em parceria
entre esta, a Prefeitura Municipal de Uberaba, a Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro e a Fundação Nacional de Saúde.

A partir do ano 2000, a FAZU iniciou o curso de graduação em
Engenharia de Alimentos.

Em 2001, continuou seu processo de crescimento institucional com
a criação de mais três cursos superiores com funcionamento no
período noturno: Secretariado Executivo Bilíngüe, Letras (Português-
Inglês ou Espanhol) e Licenciatura em Computação.

A FAZU tem por objetivos cultivar o saber no campo das ciências
agrárias e outros, cabendo-lhe:

- ministrar o ensino de grau superior em níveis de graduação, pós-
graduação, especialização em ramos específicos das ciências
agrárias e outros;

- realizar pesquisas e estimular atividades criadoras na área de
ciência e tecnologia;

- estender o ensino e a pesquisa à comunidade, mediante cursos ou
serviços especiais;

- aplicar-se ao estudo da realidade brasileira, na área das ciências
agrárias e outras, em busca de soluções para os problemas dos
setores e para alcançar altos índices de tecnologia;

- manter estabelecimentos destinados ao ensino, à extensão e à
pesquisa e promover a difusão dos conhecimentos técnicos e
científicos pertinentes às ciências naturais, humanas, tecnológicas e
agrárias, especialmente à agropecuária, visando compatibilizar o
progresso das ciências e das técnicas relacionadas às áreas
supracitadas;

- estimular atividades coincidentes com seus objetivos, podendo,
para tal fim, celebrar acordos, convênios e ajustes;

- desenvolver permanentemente esforços junto aos órgãos
educacionais, de extensão e pesquisa, podendo para tanto adquirir ou
associar-se a outras entidades educacionais públicas ou privadas.

A Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba representa um
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importante pólo de desenvolvimento educacional, de pesquisa e
extensão na área das ciências agrárias e, recentemente, de
licenciaturas e ciências humanas, para a comunidade de Uberaba e
de toda a região do Triângulo Mineiro. A instituição recebe alunos de
toda a região e dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do
Sul e São Paulo. Promove eventos como Dias de Campo, Oficinas de
Produção e Leitura, Encontros Técnicos, Encontros com Escritores e
Simpósios, destinados a difundir conhecimentos nas áreas em que
atua, para a comunidade, os produtores rurais, empresários e
estudantes de outras áreas. Convênios e parcerias com empresas e
instituições de ensino, pesquisa e extensão permitem aos alunos a
realização de estágios e, à faculdade, o desenvolvimento de projetos
de produção e de pesquisa.

Sendo uma fundação que vem realizando importante trabalho na
área educacional e por apresentar todos os requisitos legais dispostos
na Lei Estadual 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°2.071/2002
Cria a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas

Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização, recepção,
tramitação e encaminhamento das sugestões, denúncias, propostas e
atividades relativas a questões da saúde.

Art. 20 - Compete à Ouvidoria da Saúde:
- ouvir de qualquer do povo reclamação contra irregularidade ou

abuso praticado por profissionais da saúde;
II - receber denúncia de ato considerado indecoroso ou omissivo e

de outros caracterizados por negligência, imperícia ou imprudência
praticada por servidor lotado em órgão da administração pública;

III - receber denúncia contra pessoa, empresa ou entidade
responsável pelo atendimento à população junto ao Sistema único de
Saúde;
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IV - verificar a pertinência de denúncia ou reclamação e propor as

medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil
de agente público e representar ao Ministério Público no caso de
indício ou suspeita de crime;

VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir ao interessado as soluções dadas;

VII - propor ao Secretário de Estado da Saúde a realização de
estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

VIII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas
relacionados com a Política Estadual de Saúde, providenciando a
divulgação dos resultados desses eventos.

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do
denunciante ou reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará
proteção, se for o caso.

Art. 3° - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:
- manter arquivo de toda documentação relativa às denúncias,

reclamações e sugestões da população;
II - instalar núcleos da Ouvidoria da Saúde em municípios;
III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas

e privadas, nacionais e estrangeiras, que exerçam atividades
congêneres às da Ouvidoria da Saúde;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e prestar contas
públicas.

Art. 4° - As informações solicitadas pela Ouvidoria da Saúde serão
atendidas no prazo que for fixado, levando em conta a complexidade
do caso.

Art. 50 - A Ouvidoria da Saúde é dirigida por um Ouvidor indicado
pelo Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, em
lista tríplice, e nomeado pelo Governador do Estado para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.

§ P - E vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função
pública enquanto durar seu mandato.

§ 20 - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será
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automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada,
quando estável, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou
função de origem.

Art. 60 - Fica criado o cargo de Ouvidor da Saúde, com remuneração
equivalente à do cargo de Secretário Adjunto de Estado.

Art. 70 - A Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais terá uma
assessoria técnica, e os servidores necessários ao seu funcionamento
serão cedidos pelo Poder Executivo, a partir de proposta do Ouvidor.

Art. 80 - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho
Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, em caso de falta
grave, incompatível com o exercício de suas atribuições.

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento
do Estado.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2002.
Fábio Avelar
Justificação: Historicamente, a criação da ouvidoria pública, com a

instituição da figura do ouvidor ou "ombudsman", encontra
antecedentes na administração imperial chinesa, em que ele, como
controlador da administração, é a pessoa incumbida de receber as
reclamações da população contra as injustiças administrativas. Em
1713, na Suécia, foi oficialmente criada a figura do "ombudsman", a
quem cumpria supervisionar a execução das leis e as atividades dos
servidores públicos.

A palavra vem do idioma sueco e significa "homem encarregado de
missão pública, intermediário, representante".

No Brasil, a figura do ouvidor público remonta aos tempos do Brasil
Colônia. Era o auxiliar direto do donatário da capitania hereditária
nomeado para a função de juiz. Em 1548, com a criação do Governo-
Geral do Brasil, surgiu o ouvidor-geral, com as funções de corregedor
da justiça em todo o território colonizado.

Espelhado na instituição sueca do "ombudsman", o ouvidor público é
hoje um canal de comunicação através do qual a população se
manifesta. Ele garante um relacionamento democrático do Governo
com a sociedade, através da participação do cidadão nas ações da
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administração pública. Sua atuação norteia-se pelos princípios da
legalidade, legitimidade, moralidade, eqüidade, economicidade e
transparência administrativa.

O ouvidor é nomeado pelo mandatário do poder público para um
mandato predeterminado. Ele recebe e investiga as denúncias,
queixas, solicitações e sugestões dos cidadãos quanto aos seus
direitos e interesses individuais e coletivos. Colocando-se no lugar do
cidadão, ele aponta as falhas ou omissões cometidas pela
administração sobre a qual tem alçada, cobrando soluções. O ouvidor
público é uma espécie de articulador da cidadania dos Governos
democráticos.

A proposta que tenho a honra de submeter a esta augusta Casa
Legislativa refere-se à criação da Ouvidoria da Saúde do Estado de
Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo que terá a
competência, entre outras, de receber denúncia contra pessoa,
empresa ou entidade responsável pela implementação e execução da
Política Estadual de Saúde.

Pelas mencionadas razões, espero contar com o apoio de meus
nobres pares para a aprovação desta importante medida legislativa.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.230/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

consignado nos anais do Casa voto de congratulações com o
Município de Monte Sião pelo transcurso de seu 153° aniversário. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.231/2002, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Profa.
Ana Lúcia Gazzola pela posse como Reitora da UFMG. (- A Comissão
de Educação.)

N° 3.232/2002, do Deputado João Leite, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de São
João do Manhuaçu pelos 10 anos de emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.233/2002, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
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instalação de sistema de abastecimento de água no povoado de
Santa Luzia, Município de Crisólita. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.234/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Casa Civil pedido de informações com
as especificações que menciona, sobre os gastos do Governo
Estadual com campanhas publicitárias. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.235/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da PRODEMGE com vistas a que se abstenha de
demitir membros do quadro técnico dessa empresa até que se
concluam as discussões sobre a situação de seus servidores.
N° 3.23612002, da Comissão de Transporte, pleiteando seja

solicitada ao Diretor-Geral do DER-MG a realização de estudos com
vistas à pavimentação do trecho Santa Rita de Jacutinga-Bom Jardim
de Minas.

Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja anexado
requerimento do Deputado Ivair Nogueira (em que pede seja
contratada a Fundação João Pinheiro para realizar análise técnica do
Projeto de Lei n° 1.75612001) a requerimento da mesma Comissão,
em que pede seja contratada empresa especializada com o mesmo
fim. (- A Mesa da Assembléia.)

Dos Deputados Edson Rezende e Adelmo Carneiro Leão,
solicitando seja organizado seminário legislativo sobre o tema
"Segurança e Saúde". (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Márcio Cunha e Agostinho Silveira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho, de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais, de
Educação e de Administração Pública e do Deputado Antônio
Andrade.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depútado Aílton Vilela.
O Deputado Aílton Vilela* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias,

todos os senhores devem ter acompanhado conosco o drama de uma
família de Três Corações da qual foi levado o garoto Lucas Pereira
Loureiro, de apenas 14 anos, num seqüestro que durou 24 dias e,
graças a Deus e à ação do DEOESP, teve seu desfecho sem maiores
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traumas.

Infelizmente, esse não é um caso isolado. Todo dia, através dos
jornais ou de um amigo, ficamos sabendo de algum caso de
seqüestro, assalto e inúmeros assassinatos. E com nosso orgulho,
sempre com a pretensão de achar que nunca vai acontecer conosco,
percebemos nossa fragilidade, percebemos que a violência está cada
vez mais perto de nós, que não adianta esbravejar, gritar, reagir, pois
o inimigo não tem medo e faz de nós suas próximas vítimas.

A realidade tem sido cruel com nossos direitos civis e humanos.
Vimos o seqüestro de alguns grandes empresários, como o do
publicitário Washington Olivetto, felizmente resgatado são e salvo.
Assustamo-nos com o triste desfecho de tantos outros casos, como,
por exemplo, o da morte do Prefeito do Município paulista de Santo
André, Celso Daniel. Aliás, seqüestros viraram moda, fazendo alvos
até mesmo entre pessoas de pouco poder aquisitivo, que geralmente
são vítimas dos chamados seqüestros-relâmpago.

Em Minas Gerais, nos últimos meses, fomos abalados por um
grande clima de medo ao vermos quadrilhas de outros Estados agindo
de forma abusiva e irônica, como nos seqüestros e assaltos a Bancos
acontecidos principalmente no Norte do Triângulo Mineiro, na Zona da
Mata e nesta Capital.

E difícil admitir que estamos ilhados, à mercê de bandidos
perigosos, bem equipados e estruturados. No caso do garoto Lucas,
citado inicialmente, um grupo de 12 seqüestradores estava bem
articulado, portando armamento importado e pesado e remetendo-se,
sempre, ao terrorista Osama Bin Laden, como forma de intimidação e
demonstração de poder.

Enquanto isso, a polícia encontra algumas dificuldades para
desempenhar seu papel. O apoio dos Governos Estadual e Federal
tem sido limitado, pois os recursos financeiros são insuficientes para
equipar adequadamente os órgãos de segurança, para oferecer
melhor treinamento aos seus homens, visando torná-los mais
preparados para enfrentar bandidos com superioridade, e não com
inferioridade, como tem acontecido. Há poucos dias, chegamos a ver
um militar dizendo a um repórter que só conhecia certas armas
apreendidas com assaltantes pela televisão. Um verdadeiro absurdo.

E, principalmente por isso, tomamos hoje esta tribuna: para dar
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nossa palavra de conforto ao povo mineiro, informando que,
mesmo sem equipamentos modernos, mesmo tendo de, às vezes,
utilizar de suas armas particulares para entrarem em ação, mesmo
sabendo que seu risco tem porcentagem maior do que o dos
bandidos, a polícia mineira é digna de confiança. Estamos aqui para
enaltecer e agradecer o trabalho da Polícia Civil, por intermédio do
DEOESP, no caso do seqüestro do menino Lucas, hoje são e salvo,
junto de sua família, sem nem ter sido pago o resgate.

Desde o dia em que Lucas foi levado, e seu padastro, nosso amigo
Sandro, solicitou-nos ajuda, contamos com o imediato apoio do
Secretário da Segurança Pública, Dr. Mauro Barroso Domingues, a
quem devemos também nossos agradecimentos, destacando seu
desempenho eficiente e eficaz à frente daquele órgão, visando à
proteção do povo mineiro. Ele acionou o DEOESP, departamento
composto por policiais de elite, sérios e amantes da profissão. Foi,
então, enviada a Três Corações uma competente equipe, sob o
comando do não menos apto Delegado Dr. Rogério Santos, que
esteve 24 horas por dia, durante todo o período do seqüestro, agindo
de forma inteligente, cuidadosa e sigilosa, preocupado principalmente
com a segurança do refém. A família também recebeu apoio desse
departamento, sendo todos confortados, deÃtro do possível, e
instruídos sobre como agir diante das diversas situações a que foram
expostos."

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ouvi atentamente a
manifestação de V. Exa. nesta tarde, sobre um tema de que o ilustre
colega talvez não gostasse, durante a sua vida exemplar de
parlamentar que tem honrado a sua querida Três Corações e a nossa
região sul-mineira, de abordar: seqüestro. E, particularmente,
seqüestro de menor.

Devo dizer a V. Exa., ilustre Deputado Aílton Vilela, que vivi, convivi
e sempre estive ao lado de V. Exa. e da família de Lucas, desde o
momento em que V. Exa. nos contou sobre essa terrível cena
diabólica enfrentada na sua querida Três Corações.
Lamentavelmente, mais uma vítima foi alvo de pessoas maldosas e
sem coração, que fizeram de um menor de 15 anos refém, em busca
de dinheiro.

Mas V. Exa. faz uma colocação muito perfeita - a eficiência da nossa
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Polícia Civil. Peço vênia também para estender o elogio a nossa
Polícia Militar. A Polícia Civil esteve inteiramente ligada ao desfecho
desse seqüestro, que foi desbaratado no Estado de São Paulo. Ilustre
Deputado Aílton Vilela, tive o prazer de ouvir, nas primeiras horas da
manhã do sábado, a voz de Lucas, manifestando a sua alegria em
voltar para sua casa.

Quero parabenizar V. Exa., que também esteve à frente dos fatos
relacionados com a solução desse seqüestro. Se V. Exa. me permitir,
gostaria de citar também o nome do Dr. Carlos Eduardo, competente
Delegado Seccional de Extrema, que acompanhou todo o trabalho
juntamente com toda a equipe da segurança pública de Minas Gerais.
Tenho certeza absoluta de que V. Exa., neste momento, traz essa
reflexão muito importante para nós porque jamais pensamos que isso
vai acontecer com a nossa família. V. Exa. sentiu isso porque a
pessoa seqüestrada é como se fosse da sua própria família. Vi a sua
intranqüilidade.

Parabenizo V. Exa. por saudar a Polícia Civil por esse desfecho tão
feliz para todos nós.

O Deputado Aílton Vilela* - Muito obrigado pelo aparte, ilustre
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Realmente, contamos com o apoio do Dr. Eduardo, Delegado de
Extrema, experimentado profissional dessa área que muito contribuiu,
como outros, O DEOESP contou ainda com o suporte da Polícia Civil
de Três Corações, muito bem comandada pelo ilustre Delegado
Regional, Dr. Edson Volpini. Aliás, abrimos aqui um parêntese para
solicitar o empenho da Secretaria da Segurança junto ao Governo do
Estado para equipar melhor a polícia da cidade, fornecendo mais
viaturas e mais pessoal. Em Três Corações têm crescido
substancialmente as taxas de criminalidade, principalmente em virtude
de sua localização geográfica estratégica, entre São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, contando com o fácil acesso pela Fernão
Dias. A região é bastante industrializada, atrai grandes empresários e
tem sido alvo das rotas de tráfico de drogas. Com isso, o número de
marginais que aterrorizam a área tem crescido de forma
descontrolada. Daí a necessidade de maior apoio às polícias, tanto
civil quanto militar, as quais, dentro do possível, têm executado um
trabalho bastante eficiente no município e nas adjacências.

rs



109
Voltando ao caso do menino Lucas, esse foi apenas um dos

vários casos que foram solucionados pelas polícias mineiras
recentemente, demonstrando seu enorme valor.

Por isso, fazemos um apelo aos mineiros: vamos nos unir em favor
da polícia, cobrar dos Governos Estadual e Federal que dispensem
especial atenção à segurança de Minas e do Brasil, destinando mais
recursos e dando maiores condições de trabalho, inclusive melhores
salários, aos nossos heróis.

Hoje, na Comissão de Justiça, tomamos conhecimento de
importante projeto do ilustre Deputado João Pinto Ribeiro que cria o
Fundo Estadual de Segurança Pública, com a participação de órgãos
institucionais e da sociedade civil, tendo por finalidade, principalmente,
combater a violência em nosso Estado.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Ilustre Deputado Aílton
Vilela, gostaria, em meu nome e no da Bancada do meu partido nesta
Casa, o PMDB, de cumprimentar V. Exa. pelo seu discurso e fazer
coro com V. Exa. no que concerne à exortação que temos que fazer à
nossa gloriosa PMMG e à Polícia Civil, que têm, felizmente, elucidado
crimes como esses no Estado. Recentemente todos acompanharam
pela imprensa da nossa Capital e até do País a vinda de bandidos de
São Paulo para o nosso Estado, e felizmente esse crimes, através da
PM e da Polícia Civil, foram elucidados aqui mesmo.

Além disso, é importante dizer que recentemente, em São Paulo, as
Polícias Militar e Civil do nosso Estado resolveram o caso que V. Exa.
traz a esta tribuna.

Cumprimento especialmente o Secretário Márcio Domingues, o Cel.
Romero, o Elson, do DEOESP, e a Seccional Sul, na pessoa do
Delegado Carlos Antônio Camilo. Ontem mesmo um empresário
amigo da minha família foi vítima de seqüestro relâmpago. Felizmente,
por volta das duas horas da manhã, acabou bem. Quero mandar o
nosso abraço e a nossa saudação à nossa Polícia Militar e à Civil,
pelo desempenho que estão tendo com relação à elucidação desses
crimes. Muito obrigado.

O Deputado Aílton Vilela* - Muito obrigado pelo aparte.
E preciso ainda promover a integração das Polícias Civil e Militar,

para que haja maior cumplicidade na resolução de crimes
complicados como este. Se o próprio governo faz distinção entre
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esses dois departamentos, não há como se verem de forma
diferente.

Somos testemunhas de que a polícia mineira tem pessoas com
garra e disposição para nos tornarmos exemplo para o resto do País.
Basta o Governo cumprir com suas obrigações, valorizando e
priorizando a segurança do Estado.

Finalizando, e tentando cumprir nossa parte, gostaríamos de
ressaltar a todos e principalmente ao Presidente desta Casa que
estamos aguardando seja colocado em pauta o Projeto de Lei n°
1.046/2000, de nossa autoria, que regulamenta o serviço de disque-
denúncia no Estado. O objetivo desse projeto é criar um instrumento
para que a população possa auxiliar a Polícia e os diversos órgãos de
assistência social a localizar, classificar e evitar atos de violência. O
disque-denúncia poderá ser utilizado por qualquer cidadão, pois trata-
se de um serviço gratuito (através do sistema 0800) e garante o sigilo
dos dados daquele que se dispuser a colaborar. Contamos com o
empenho desta Casa em colocar o projeto em votação o mais rápido
possível e com o apoio de nossos colegas para sua aprovação final.

Pela segurança dos mineiros, pelo fim da violência, por Minas e pelo
nosso País, agradecemos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos

visitantes que se encontram nas galerias, espero que saiam daqui
felizes, e isso, com certeza, acontecerá se depender da Bancada do
PFL.

Abordarei situações que acredito sejam de interesse de toda a
população de Minas Gerais. Há pouco, observava nosso Deputado
Aílton Vilela falando a respeito do seqüestro de um jovem de 15 anos.
Não importa a idade do cidadão seqüestrado, mas o terror por que
passa nas mãos de bandidos, de que jamais se esquecerá. Aqui não
vim criticar governos ou cidadão que governa "A" ou "B". Apenas
coloco situações: quando se elogia a Policia Civil ou Militar, estamos
elogiando o cidadão, porque, se analisarmos o material de que dispõe
para trabalhar, chegaremos a um denominador comum, que é
justamente a falta de equipamento. A Polícia Militar de Minas Gerais -
e falo em relação a minha região, a Zona da Mata, Juiz de Fora, terra
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do Governador do Estado, Dr. Itamar Franco - só tem gasolina para
trabalhar 14 ou 15 dias. No resto do tempo, é indo de ônibus para
fazer "blitz", entre aspas, porque não há petróleo para o patrulhamento
de carro. Existe uma ordem do comando de que, durante 8 horas, o
policial militar não pode rodar mais que 65Km com sua viatura, pois,
se passar disso, provavelmente responderá a processo administrativo.

Relativamente ao policial civil, nem de rádio para se comunicar com
a delegacia este dispõe. Tem de usar seu próprio celular, comprado
com seu dinheiro, e pagar a respectiva conta. A Polícia Militar chega
ao ponto de obrigar o cidadão, que é policial 24 horas por dia, a deixar
o revólver no quartel, indo para a casa sem nenhuma proteção. Após
efetuar a prisão de um marginal, de enfrentar uma quadrilha, que
garantia terá desarmado? São fatos que demonstram que nós,
mineiros, temos de dar valor ao cidadão que veste a farda da Polícia
Militar, que ostenta o escudo da Polícia Civil, porque o fazem por
amor, e não pelo que recebem. Quando dizem que o salário atual da
polícia é bom, discordo porque acho que o policial deve ganhar o
suficiente para sustentar sua família sem necessidade de fazer bico.
Pode-se proibir que o policial faça bicos mas que seja pago com
decência e no dia certo, sem atraso.

Fora isso, gostaria de falar sobre um assunto polêmico, o qual já
dura três anos. E um assunto que conheço bem, porque estou
trabalhando nessa área há três anos, que são os radares colocados
de maneira inadequada, de maneira inconstitucional. A Constituição é
clara no art. 50, inciso LV, que diz que o cidadão brasileiro ou
naturalizado tem direito ao contraditório e à defesa. Já recebemos em
casa um boleto condenatório, já recebemos um boleto com pontos
perdidos e com o valor a pagar. Isso é inconstitucional; isso é
condenar o cidadão à revelia. Estamos derrubando mais de 160 mil
ações indevidas do DNER, que foi extinto e que continua existindo.
Esse Departamento tem que ir para o "Guiness", porque foi extinto e
continua existindo. Ele defende radar pintado de preto ou verde-
escuro escondido atrás dos matos ou de morros.

Para que os senhores tomem conhecimento, a Rodovida, que é a
empresa que ganhou o consórcio, multando ou não, tem uma garantia
de R$55,00 em cada radar, O Ministério do Transporte tem que pagar
isso para a Rodovida. Só em Minas são 34 radares. Multiplicamos 34
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por R$55,00 e veremos o quanto ela ganha, multando ou não, do
Ministério dos Transportes. Com tudo isso, chegamos à conclusão de
que existe maracutaia com pessoas ligadas ao DNER. Eles defendem
uma ação que é inconstitucional, que fere o art. 5° do inciso LV, que
fere o art. 21 do CTB, que diz que toda sinalização é educativa, tem
que ficar à mostra, tem que ser visível. Quando defendem tudo errado,
chego à conclusão de que nesse DNER, que já não existe, existe
maracutaia. Continuaremos com a nossa luta derrubando as multas,
porque achamos que são totalmente inconstitucionais. Sempre cobro,
através da TV Assembléia, dos Juízes Federais. Será que nenhum
dos senhores consegue pegar o art. 5 0, inciso LV, da Constituição
Federal para ler e ver que é inconstitucional o que está acontecendo?
Será que um Deputado Estadual que não tem formação jurídica é
obrigado a chegar aqui e cobrar dos Juízes Federais essa
inconstitucionalidade? Acho que não.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado
Alberto Bejani, quero cumprimentá-lo pelos dois temas abordados
neste Plenário. Sobre a segurança pública, é lastimável encontrarmos
municípios que sequer tenham viaturas policiais. E para clarear mais o
pronunciamento de V. Exa., quero dizer que temos 250 municípios
sem viatura da Polícia Militar. E em conversa com o Comandante,
ainda vão faltar 70 viaturas, mesmo com as novas que estão
chegando.

Portanto, com relação à segurança pública, temos muito com que
preocupar neste Estado.

V. Exa. colocou bem a questão do "bico", e já fizemos um
pronunciamento aqui, no dia 6 de março, expondo nossa posição.

Quero cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento, porque nós,
que estamos caminhando pelas estradas de Minas Gerais, sabemos
ao certo do estrago feito por esses radares na vida de muitos
motoristas e cidadãos, que sequer têm o direito de defesa e do
contraditório, como bem disse V. Exa. Na qualidade de relator da
Comissão Especial, cujo Presidente foi V. Exa., tivemos a
oportunidade de observar, com sensatez, as incoerências do DNER e
da empresa Rodovida, a que chamo "Rodolucro". O "marketing" é
muito bem utilizado por esses profissionais. Colocaram o nome
Rodovida, pois soa muito positivamente para quem está usando a
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estrada, mas, na verdade, temos é o "Rodolucro", já que a multa
dessa empresa castiga o bolso do motorista, que, várias vezes, utiliza
a rodovia para trabalhar.

Não só eu, como V. Exa. e os demais Deputados da Comissão, tive
um posicionamento bastante firme. Infelizmente, não conseguimos
transformá-la em CPI, mas juntos poderemos levantar uma bandeira e
trabalhar junto aos Deputados Federais, para que promovam uma CPI
com a empresa "Rodolucro" e com o DNER.

Gostaria de estender-me mais, mas infelizmente o tempo não
permite. Cumprimento V. Exa. e volto a dizer que os radares
continuam praticando as mesmas injustiças. Além disso, essa JARI
instalada é para inglês ver, pois temos a certeza de que não estão
conseguindo julgar. Cada vez mais, chegam multas que pesam no
bolso dos contribuintes mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Sargento Rodrigues. V. Exa.,
como relator, teve o conhecimento básico de tudo que estava
ocorrendo. Serei um pouco mais direto. Até pouco tempo atrás,
acreditava muito no Diretor do DNER, Dr. José Elcio. Hoje, tenho
minhas dúvidas.

Dr. José Elcio, se não está assistindo à TV Assembléia, alguém lhe
contará que o Deputado Alberto Bejani está dizendo que, hoje, duvida
de sua sinceridade, de seu trabalho sério à frente desse
Departamento, porque não é possível aceitar nem defender uma
roubalheira dessas em cima do cidadão que está trabalhando. Não é
aceitável esconderem-se esses ETs, os radares, no meio do mato,
para pegar o cidadão que está trabalhando.

O Estado onde houve mais mortes nesse feriado prolongado chama-
se Minas Gerais. Vinte e oito pessoas morreram. Disseram que os
radares inibiriam os acidentes, mas isso não é verdade. O que inibe
os acidentes é o Governo Federal ter um pouco de vergonha na cara
e consertar as estradas.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Deputado Alberto Bejani,
quando esse Código de Trânsito estava em gestação, em Brasília,
procurei alguns Deputados Federais e alertei-os sobre o perigo que
representava para a sociedade brasileira. Estive também com o relator
e fiz algumas sugestões, que não foram acatadas.

Depois que o Código foi aprovado pelo Congresso Nacional e
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remetido ao Presidente da República, enviei-lhe um rol de
sugestões, para dele decotar aquelas disposições que contrariavam
flagrantemente os interesses da população brasileira e até a
Constituição Federal, mas, igualmente, não tive êxito.

Depois, novamente, mandei ao Presidente da República um pedido
para que, por medida provisória, refizesse alguns conceitos a respeito
da matéria, e não fui atendido, mesmo já tendo passado pelo Plenário
da Câmara Municipal, como Vereador.

Quando cheguei a esta Casa, insurgi-me novamente contra o
Código, que veio não para poupar a vida e diminuir os acidentes nas
rodovias e nos municípios, mas para arrecadar e, principalmente, para
tirar os municípios do vermelho, já que lhes atribuiu poder de multar
também.

Não obtive êxito quando formulei um projeto de lei propondo que
todo agente de trânsito que atribuísse uma multa indevida a um
particular a recebesse de volta ao seu prontuário sob forma de
anotação. Ao cabo de um número determinado de anotações, seria
convidado a responder por elas, eventualmente submetendo-se a
alguma penalidade.

Farei uma abordagem que transcende muito as nossas forças, a
qual tenho a intenção de encaminhar a Brasília em forma de proposta
aos Deputados Federais. Esse Código contradiz e prevalece sobre as
determinações da Constituição Federal. Qualquer pessoa acusada de
qualquer infração tem de ter a oportunidade de se defender. Refiro-me
ao princípio do contraditório consagrado na Constituição Federal. No
que diz respeito ao trânsito, esse princípio não é respeitado. Quando
um agente de trânsito ou um radar atribuem uma multa ao proprietário
do veículo, este já recebe a sentença condenatória em casa, sem
sequer ter a oportunidade de se defender, como manda a Constituição
Federal. A pessoa que porventura estivesse dirigindo o carro multado
poderia ser um ladrão de carros, ou o proprietário do veículo poderia
estar apressado por um motivo justificável, como para socorrer uma
vida. Esses casos são excludentes da falta cometida e eliminam a
penalidade, e o particular não tem a oportunidade de expor essa
situação à autoridade administrativa. Caso queira, pode recorrer à
justiça, mas a Constituição não menciona recurso, mas o direito de
defesa.
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Deixo para a reflexão de todos nós essa posição que levarei à

Câmara Federal. Obrigado.
O Deputado Alberto Bejani - Obrigado. Não são apenas as estradas

federais que têm de ser recuperadas. As estradas estaduais também
estão em péssimas condições, e algumas estão em estado de
calamidade pública. Além dos absurdos materiais de policiamento
instalados para colocar a sua cara perante o bandido, vejo outro
absurdo à minha frente. Será que, com a idade, as pessoas deixam de
aprender que o emprego resolveria o problema da criminalidade e das
doenças? O emprego é tão fundamental quanto a educação. O
cidadão educado, sem emprego, torna-se mal-educado. Será que o
Governador Itamar Franco teve consciência do que estava fazendo
quando vetou o projeto dos pequenos empresários e dos
microempresários, que são responsáveis por 67,2% dos empregos no
Brasil? Será que esse foi realmente um ato consciente do
Governador? Esse projeto é do Deputado Chico Rafael e merece o
meu aplauso. Não concordo com o que o Governador fez. Fui eleito
Deputado do Estado, e não Deputado com cabresto de Juiz de Fora.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras

e senhores presente nas galerias e telespectadores, na semana
atrasada, ocupamos esta tribuna para apresentar uma denúncia e
mostrar, por meio do telão da Assembléia Legislativa, a situação das
Rodovias MG-255 e MGT-497, que ligam Frutal a Iturama e lturama à
divisa do Mato Grosso do Sul. Obtivemos muitas informações com
relação a essas estradas em péssimas condições do Triângulo
Mineiro. Em Belo Horizonte, as pessoas desconhecem esse problema.
O Deputado Carlos Pimenta fez um aparte para fazer reclamação
sobre as estradas do Norte de Minas.

Por meio do telão, mostrarei mais um trecho de estrada, para que V.
Exas. possam avaliar a situação do Triângulo Mineiro, que é uma
região produtora, precisando das estradas não apenas para que as
pessoas trafeguem com segurança, mas também para transportar a
nossa produção e a nossa riqueza.

Por isso vamos agora projetar um vídeo sobre a situação, desta vez
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da MG-154, que liga ltuiutaba a Capinópolis, e da MG-226, que liga
Capinópolís a Ipiaçu, lembrando que nessas estradas transportam-se
soja e milho, e, agora, com a nova indústria de açúcar e álcool que
está sendo implantada em Capinópolis, mais necessidade ainda
haverá de uma estrada em bom estado, devido ao tráfego mais
intenso que receberá. Caso contrário, teremos prejuízo real não
apenas para o Triângulo Mineiro e a sua população, mas para todo o
Estado.

- Procede-se à projeção de vídeo.
Esse é um trecho de 30km, e a danificação do leito desse trecho de

estrada está na mesma dimensão em seus 30km; e a outra, que liga
Capinópolis a Ipiaçu, que tem quase 301km também, encontra-se na
mesma situação. O risco de vida está aí. Como bem disse o Deputado
Alberto Bejani, Minas Gerais foi o Estado que mais teve acidentes no
feriado de Páscoa, e isso é um vexame para nós.

Ouvi da galeria comentários a respeito dos quais iria pronunciar-me.
Com relação ao IPVA, há quatro ou cinco anos, ele era de 3% do valor
do veículo, mas a partir de 1997 passou a ser 4%. Naquela época,
através de emenda apresentada nesta Casa, cuja autoria infelizmente
não existe, retirou-se a isenção dos carros acima de 15 anos, o que,
entretanto, permanece em vários Estados. Hoje, independente da
idade, todos os carros pagam IPVA, exceto furgão e Kombi, que, a
partir deste ano, passam a não pagar mais se estiverem com mais de
15 anos.

Ouvi da galeria também referências à taxa de R$30,00. Que
vergonha essa Taxa de Licenciamento de Veículos, que nada mais é
do que um meio de o Estado arrecadar um pouco mais. Dizem que,
aproximadamente, R$1 00.000.000,00 por ano.

Não pretendíamos, as Bancadas do PFL, do PSDB e alguns
Deputados de bancadas isoladas, aprovar essa famigerada taxa, mas,
infelizmente, a insistência do Governo, por meio da bancada
governista, aprovou-a no final de 2001. Votamos contra, mas há 57
Deputados governistas e apenas 20 de oposição. Não fomos
suficientes para rejeitá-la. Onde está o dinheiro? O Estado dobrou sua
arrecadação a partir do início do Governo Itamar Franco. Onde está
esse dinheiro do ICMS? Deixo essa pergunta para as galerias e para
os telespectadores, para que possamos refletir como e onde estão
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sendo gastos esses recursos. Além da educação, da saúde, e do
desenvolvimento tecnológico, nada é mais premente do que consertar
nossas estradas, pois são a proteção da vida, o transporte da nossa
produção. Portanto, a prioridade está mal definida. Concordo com o
Deputado Alberto Bejani, pois as estradas estão uma vergonha. Vim
essa noite de Uberaba e pude comprovar a verdadeira vergonha do
estado da BR-262, que é de responsabilidade do Governo Federal.
Portanto, junta-se, num saco só, Governo Federal e Governo
Estadual, que infelizmente não estão cumprindo suas obrigações.

Quero ainda dizer que o "Estado de Minas" publicou, no dia 26 de
março, urna matéria sobre as principais rodovias mineiras, que estão
em pior situação. A fonte é o "Guia Quatro Rodas", diz o jornalista.
Quero dizer aos jornalistas do "Estado de Minas": o "Estado de Minas"
está em Minas Gerais, e não é o "Guia Quatro Rodas" que dará
informações aos mineiros. E obrigação de qualquer órgão de
comunicação deste Estado ter conhecimento das nossas rodovias do
Triângulo Mineiro. O mapa que traz o "Estado de Minas" deixa o
Triângulo Mineiro de tora, como se suas estradas estivessem na
melhor situação. Quero dar essa informação ao "Estado de Minas" e
pedir aos jornalistas que não confiem apenas em informações de
algumas revistas que não têm compromisso só com Minas Gerais.
Temos a obrigação de saber da situação das nossas estradas. A
rodovia que liga Frutal a Iturama, Iturama a Porto Alencastro, na divisa
do Mato Grosso do Sul, foi mostrada aqui nesse telão antes do dia 26
de março. Portanto, o "Estado de Minas" há que reparar esse erro e
contar para o Brasil a situação de nossas estradas no Triângulo
Mineiro. Tivemos uma notícia auspiciosa. A estrada que liga ltuiutaba
a Capinópolis vai ser consertada. As máquinas estão ali para começar
as obras. Deus queira que isso seja verdade. Que o Governo comece-
as e possa terminá-las.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Cumprimento
V. Exa. pelo pronunciamento, pela sua seriedade, demonstrando, por
meio do vídeo, a situação das nossas estradas. E lastimável o estado
das estradas que mostra.

Quero dizer a V. Exa. que isso não acontece somente no Triângulo
Mineiro. Estou vendo o estado dessa estrada, mas fico com inveja,
porque no Sul elas estão piores. O trecho da BR-491, Paraguaçu a
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Areado, é bem pior do que o trecho que está mostrando. A BR-459,
Poços de Caldas a Pouso Alegre, está também bem pior. O problema
não é do Triângulo, mas do Governo de Minas. Nós pagamos pela
briga de Itamar Franco com Fernnado Henrique, de Fernando
Henrique com Itamar. Os mineiros é que pagam.

Conversava, agora, com o Deputado Cristiano Canêdo. Assustado
com a estrada, dizia: 'Fui a Alfenas levar um filho que estuda lá e
fiquei impressionado com as estradas do Sul de Minas. Como está
péssimo por lá. A minha região não está ruim assim". A região do
Deputado é a Zona da Mata, região do Governador Itamar Franco.
Será que governa somente por Juiz de Fora, pela Zona da Mata? O
resto do Estado está num abandono como esse mostrado por V. Exa.
E lastimável. Graças a Deus esse Governo está terminando. Tomara
que no ano que vem possamos ter um governante que olhe realmente
por Minas Gerais. Parabéns a V. Exa. por esse pronunciamento.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Deputado Paulo Piau,
cumprimento V. Exa. por trazer a esta Casa - como se diz na gíria,
"matando a cobra e mostrando o pau" - todas essas informações. O
Deputado Geraldo Rezende, da nossa bancada, triangulino como V.
Exa - e que não se encontra em Plenário -, em uma de nossas
reuniões já havia levado essa questão ao nosso conhecimento. Disse
que em uma de suas viagens de Uberlândia a Belo Horizonte
encontrou a estrada interrompida por moradores de uma cidade cujo
nome não me recordo, que denunciavam esses problemas.

Fazemos coro com V. Exa. no que diz respeito à necessidade
imediata de resolver essa questão. Ao mesmo tempo que presto
solidariedade à sua causa, embora eu seja um político da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, peço o seu apoio para a questão do
Anel Rodoviário. Aliás, V. Exa. já participou de algumas reuniões e
nos apoiou, pois tem sensibilidade para isso. O mais importante é que,
independentemente das nossas divergências políticas, estejamos
unidos para minorar a situação, porque o povo mineiro espera que
lutemos pela melhoria de suas condições de vida. Parabéns!

• Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Paulo

Piau, V. Exa. está mostrando a realidade de nosso Estado. Temos,
ainda, um absurdo maior, que são os radares-fantasmas. A estrada
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está ruim. Quando a melhoram um pouquinho, aparece o radar e
arrecada dinheiro, penalizando os motoristas. Estamos sofrendo não
somente com as estradas, mas também com os radares. Temos um
IPVA caro, a taxa, como foi dito por V. Exa., as estradas ruins e a
manutenção dos carros. Peço o seu apoio e o da sua bancada para o
meu projeto que regulamentará os radares mineiros. O objetivo do
radar não é faturar, mas educar. Com  essas estradas ruins, com toda
essa esculhambação, fica difícil pagar multas por excesso de
velocidade. Obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Ontem, estivemos em Araxá, conversando com os
empresários da CDL sobre o veto ao Projeto Micro Geraes. Pesquisa
feita por aquela entidade demonstrou que 92% das empresas ouvidas
tiveram aumento do ICMS a pagar. Portanto, a insatisfação é geral no
Estado, por causa do aumento da carga tributária sobre os
microempresários. Além disso, 20% do PIB nacional vem das
microempresas e das pequenas empresas. Como foi dito pelo
Deputado Alberto Bejani, 68% dos empregos também são gerados
pelas microempresas e das pequenas empresas. Do total das
empresas, 92,5% são microempresas e pequenas empresas.

A nossa angústia é grande. Ninguém consegue pagar mais nada,
nem imposto, nem taxa.

Queria dizer ainda que a alteração do Projeto Micro Geraes trouxe,
em média, uma sobretaxa para os microempresários e pequenos
empresários da ordem de 196,84%, um absurdo para quem já não
está dando conta de manter a própria empresa. Assim, acabam indo
para a informalidade ou quebrando.

Estamos nesta tribuna solidários com vocês. Vamos à luta, porque
vamos vencer essa parada. Muito obrigado.

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

cuja presença está sendo solicitada em Plenário, para a votação dos
vetos, em primeiro lugar, gostaria de saudar todos que estão nos
visitando. Antes de iniciar, solidarizo-me com os funcionários públicos
da área da saúde, que estão aqui em razão de dois vetos importantes
- e estamos trabalhando por sua derrubada.
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Também me solidarizo com os pequenos empresários e os

microempresários, que estão solicitando a derrubada do veto ao
Projeto Micro Geraes. Mas, como ainda estamos na fase dos
pronunciamentos e dos debates, teremos tempo para discutir os vetos
e esperamos que possam ser derrubados ainda hoje.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria
apenas de orientar os companheiros das galerias. Estava discutindo
com o Chico Rafael e o pessoal da saúde. Não estou aqui para falar
mentiras, mas a realidade: na minha opinião, hoje os vetos não serão
votados. Não é por vontade minha, porque, como o Deputado Chico
Rafael, gostaria de votá-los agora.
Acho que os companheiros das galerias, agora, deveriam se

mobilizar nos gabinetes, conversar com os Deputados, reforçar o seu
pedido. Estamos orientando, porque conhecemos esta Casa, estamos
aqui há oito anos.

Mesmo que já tenham ido, acho que devem ir novamente aos
gabinetes, porque hoje, pela situação - e podem perguntar ao próprio
Rogério Correia e ao Chico Rafael, que também têm interesse na
derrubada desses vetos -, não há clima nem ambiente para se votar
isso. Então, cabe a cada um dos senhores ir atrás dos Deputados e
perguntar que dia estarão em Plenário, marcar e cobrar a presença de
cada um.

Para completar, gostaria de falar para o pessoal inteligente que
vaiou das galerias que estamos aqui para ajudar e orientar o que
devem fazer para salvar o seu projeto. Tenho interesse nesse projeto,
assim como o Rogério, o Chico e a maioria dos Deputados, mas, se
vocês estão querendo ouvir falar bonito aqui, vão ficar aqui, hoje,
aplaudindo, e será votado o projeto. Só que é mentira, não será
votado hoje.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado. O
Presidente já alertou que, ao final desta parte de debates, às
15h30min, será feita a chamada dos Deputados, para que todos
possam comparecer e tentar a derrubada dos vetos hoje. Se depender
de nós, vamos, evidentemente, fazer esse esforço. Desta tribuna, faço
o apelo que os funcionários estão fazendo, para que os Deputados
estejam aqui, hoje, para que tenhamos quórum suficiente para a
derrubada dos vetos do Governador.
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Sr. Presidente, nesse tempo rápido, gostaria de, em primeiro

lugar, prestar contas a esta Casa, porque apresentei, na semana
passada, um requerimento pedindo a ida de uma comissão de
parlamentares até Buritis, onde aconteceu todo aquele problema da
ocupação, um ato político que foi feito no interior da fazenda do
Presidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso. Uma
comissão da Assembléia Legislativa fez, In loco", uma verificação da
situação dos trabalhadores rurais que fizeram esse ato político no
interior da fazenda, que foi muito criticado. E, talvez, merecesse
mesmo uma crítica por terem adentrado a casa do Sr. Presidente da
República. Mas o fato é que é preciso conhecer a realidade daquelas
famílias, até para compreender a situação de desespero em que
vivem nossos trabalhadores rurais, em especial, os trabalhadores
rurais sem terra. Ontem, estivemos lá, com os Deputados João Leite e
Márcio Kangussu, para que pudéssemos averiguar In loco" a situação
daqueles trabalhadores rurais.

Sr. Presidente, foi difícil chegar até lá. O Comandante do nosso vôo
teve que pedir autorização ao advogado da Presidência da República
para pousarmos numa fazenda particular, de proprieade de uma
construtora, que nada tinha a ver com a fazenda do Presidente da
República. Com muito custo, conseguiu autorização para pousarmos
nessa fazenda e, a partir dali, iniciar nossa visita aos acampamentos e
assentamentos.

Sr. Presidente, o Comandante conseguiu que pousássemos na
fazenda, mas fomos impedidos de sair dela, porque nenhum carro
podia entrar na fazenda para nos pegar. Além dos três Deputados,
estava presente o Presidente do ITER e o próprio Ministério Público,
que enviou um Promotor para acompanhar nossa peregrinação até o
Noroeste mineiro. Tivemos que ficar duas horas e meia no interior da
fazenda, sem saber a quantos quilômetros da portaria estávamos,
porque havia ordem, evidentemente do Governo Federal, para não
permitir a entrada de veículo que nos buscasse para iniciarmos nosso
trabalho. Por incrível que pareça, ficamos lá duas horas e meia, até
conseguir algum tipo de contato para saber a que distância
estávamos. Fomos a pé até o portão da fazenda para pegar o carro,
depois de todo esse atraso. Evidentemente, soubemos, depois, que
tudo foi comandado pelo próprio gabinete do Presidente da República,
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que queria impedir que fizéssemos uma vistoria e víssemos a
realidade daqueles trabalhadores rurais. Mas, mesmo com tudo isso,
insistimos e fomos até o assentamento mais antigo que existe lá,
chamado de Barriguda 1.

Sr. Presidente, as condições de vida daquele povo realmente nos
levam a compreender porque fizeram esse ato político no interior da
fazenda do Presidente da República. A situação é de grande
precariedade, senhoras e senhores, Deputados, funcionários públicos
e microempresários que nos visitam hoje; são impressionantes as
péssimas condições de vida deles. Há trabalhadores que estão há
sete anos esperando a promessa do INCRA de assentamento num
pequeno pedaço de terra, sem nenhum subsídio para o plantio.

Os microempresários sabem e cobram do Governo, com toda a
razão, melhoria nas suas condições para poderem tocar a sua
empresa, menos impostos. Imaginem esses pequenos produtores que
ganharam um pequeno pedaço de terra e não têm incentivo para o
plantio, há sete anos prometido pelo INCRA.

Flagramos esses produtores rurais tomando água verde num balde.
Não tinham água potável e tomavam daquela água. Talvez isso não
explique, mas mostra para nossa população que o ato de ter bebido
do vinho real não foi tão assustador quanto a água não potável que
são obrigados a beber. E as condições que vimos de crianças terem
que se deslocar, num sol escaldante, 3, 4, 5km para irem a uma
escola com apenas uma sala de aula, onde aprendem desde a
primeira até a quarta série, num modelo que julgávamos não existir
mais no País.

Essas são, para não dizer outras, as condições de vida desse povo.
Essas condições não nos colocam na estranheza de referendar a luta
política que fazem contra um Presidente da República insensível e
que não realiza reforma agrária neste País, cuja maioria de terras, na
região Noroeste de Minas, é de terras devolutas do Estado; um
Presidente que não faz o mápeamento dessas terras para
democratizar o seu uso e permitir que as pessoas possam ali produzir
e se alimentar.

Portanto, com muita dificuldade vive aquele povo, fazendo ali, como
vimos, a colheita do arroz, que, ainda bem e graças a Deus e à chuva,
esse ano vai lhes dar condição de sustentar, pelo menos, a sua
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família. Mas às custas de muito sacrifício, sem o auxílio do Sr.
Jungman, Ministro da anti-Reforma Agrária, porque S. Exa. não pode
ser chamado de Ministro da Reforma Agrária: andou dizendo pela
televisão que esses trabalhadores rurais eram terroristas,
assustadores e quadrilha.

Prenderam 16 trabalhadores rurais. Fomos ver onde moravam.
Felizmente, esses trabalhadores foram soltos ontem, por ordem da
Justiça, porque foram presos indevidamente, com violência descabida.
Jogados na lama, foram cercados por policiais do Exército, com
baionetas sobre a cabeça como se terroristas fossem. São
trabalhadores rurais, merecem o nosso respeito pela batalha que têm.

Não poderia deixar de vir aqui para dar o testemunho de que esses
trabalhadores merecem a reforma agrária e que a luta deles é justa. O
Presidente da República não tem a menor razão de se queixar porque
tomaram do seu vinho. Quero ver se o Presidente tem a coragem de ir
à Fazenda Barriguda e tomar um copo de água não potável, que
esses trabalhadores são obrigados a tomar para não morrerem.

Sr. Presidente, o meu tempo findou, mas não poderia deixar,
também, de trazer a minha solidariedade ao povo palestino. O
Presidente lasser Arafat está pressionado em seu próprio território. E
os Estados Unidos da América não fazem absolutamente nada, a não
ser respaldar a violência. Fica, também, a nossa cobrança de que o
Governo brasileiro tenha posição justa de defesa do povo palestino,
que também trabalha para ter o seu pequeno pedaço de terra. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esgotada a hora destinada a

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 86/2002, do Deputado Hely Tarqüínio e outros, que
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dá nova redação ao art. 56 da Constituição do Estado. Pelo BPDP:
efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente - Deputado Márcio
Cunha; pelo PL: efetivo - Deputado Eduardo Brandão; suplente -
Deputado José Milton; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely Tarqümnio;
suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PTB: efetivo - Deputado
Cristiano Canêdo; suplente - Deputado João Pinto Ribeiro; pelo PDT:
efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Bené
Guedes. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.971/2002 ao Projeto de
Lei n° 1.896/2001, ambos do Governador do Estado, por guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 2 de abril de 2002.
Ivo José, 2°-Vice Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
3.235/2002, da Comissão do Trabalho, e 3.236/2002, da Comissão de
Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 86 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 3.196 e 3.197/2002, do Deputado Dimas

Rodrigues; de Administração Pública - aprovação, na 47' Reunião
Extraordinária, dos Requerimentos n

o
s 3.104, 3.105 a 3.107 e

3.122/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, e 3.130/2002, da
Deputada EIbe Brandão; de Educação - aprovação, na 81 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 3.207/2002, do Deputado Ambrósio
Pinto, 3.209 e 3.210/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, e
3.211/2002, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; de Direitos
Humanos - aprovação, na 104 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos nos 3.208/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
3.22212002, do Deputado João Paulo; e do Trabalho - aprovação, na
24a Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei n os 1.676/2001, do
Deputado Antônio Carlos Andrada, 1.875/2001, do Deputado Paulo
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Piau, 1.884/2001, do Deputado Chico Rafael, 1.885/2001, do
Deputado Márcio Kangussu, 1.888/2001, do Deputado l yair Nogueira,
1.894, 1.915/2001 e 1.949/2002, do Deputado Durval Angelo, 1.902,
1.913, 1.914 e 1.933/2001, do Deputado Antônio Júlio, 1.903/2001, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.906 e 1.930/2001, do Deputado
Miguel Martini, 1.908/2001, do Deputado João Leite, 1.916/2001, do
Deputado Ermano Batista, 1.924/2001, do Deputado Antônio Genaro,
1.927/2001, do Deputado Ivo José, e 1.931/2001, do Deputado João
Batista de Oliveira. (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Antônio
Andrade - indicando o Deputado Bené Gudes para Vice-Líder do
Governo, em substituição ao Deputado Carlos Pimenta (Ciente. Cópia
à Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Cunha,

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.837/2001 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art.
140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Agostinho Silveira, em que solicita a
inclusão em Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n°
51/2001. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Chico Rafael - Aproveito esses breves minutos para dar

uma satisfação aos pequenos comerciantes e pequenos empresários
que lotam essas galerias, a respeito do veto do Governador a um
projeto de nossa autoria, que vem dar condições de sobrevivência a
esse segmento da nossa economia. A Assembléia possui um
Regimento Interno cujas regras devem ser seguidas. Quero que os
senhores entendam que há uma grande pressão, por parte da
Secretaria da Fazenda, pela manutenção do veto. O Presidente
Antônio Júlio e outros Líderes de partidos estão empenhados na
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busca de uma solução para a questão. Certamente o Presidente
fará uma recomposição de quórum na tentativa de votar os vetos.
Mas, para votarmos um veto dessa natureza, precisamos de 39 votos
contra o veto do Governador. E, para isso, precisamos de, pelo
menos, 60 Deputados em Plenário. Caso contrário, corremos o risco
de perder. Entendo a indignação dos comerciantes, pois também me
encontro indignado. Mas, por um afobamento, não podemos correr o
risco de perder. Os Deputados desta Assembléia estão recebendo a
mensagem de vocês, que ficará marcada nesta Casa. O Deputado, ao
dar seu voto, saberá que os comerciantes de Minas Gerais, os
pequenos industriais, estão passando por momentos difíceis,
principalmente em razão da excessiva tributação. Digo aos nossos
amigos das várias regiões do nosso Estado que, se não for possível
votar hoje o veto, isso não ocorrerá por má-vontade da Assembléia
Legislativa. Os senhores podem ter a certeza de que esse projeto
chegou a essa altura porque a Assembléia encampou esta luta. O
projeto foi votado em dois turnos nesta Casa, tendo obtido
unanimidade em ambos. Digo às galerias que tenhamos mais um
pouco de paciência, sob pena de jogar todo o nosso trabalho por terra.
A Assembléia está empunhando essa bandeira. O Presidente Antônio
Júlio, como outros Líderes partidários, está conosco nessa luta. O
Deputado Chico Rafael, autor dessa proposição, está atento a cada
passo desse projeto, para que consigamos atingir nosso objetivo, que
é diminuir a carga tributária sobre a pequena empresa dando
condições de sobrevivência ao pequeno negócio em Minas Gerais.
Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Há
quórum para a discussão da matéria constante na pauta. Gostaríamos
ainda de esclarecer, depois de ouvir o Presidente António Júlio, que,
como é do conhecimento dos Deputados e das Lideranças e como foi
dito pelo Deputado Chico Rafael, estamos passando por um processo
de negociação com as Lideranças e com o Governo. Queremos deixar
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claro que faremos a discussão na medida do possível, mas que
não temos quórum para proceder à votação. Contamos com a
compreensão de todos até o momento em que se encerrarem as
negociações, quando colocaremos em votação os vetos.

Discussão de Proposições
- A seguir, vêm à Mesa e são declarados prejudicados pelo Sr.

Presidente, cada um por sua vez, uma vez que não há quórum para
votação, requerimentos dos Deputados João Paulo, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto à Proposição de
Lei n° 15.024 seja apreciado imediatamente antes do Veto à
Proposição de Lei n° 15.050, e Luiz Fernando Faria, em que solicita a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto à Proposição de
Lei n° 15.061 seja apreciado em segundo lugar.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.002, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e companheiros das galerias, temos quórum suficiente,
pois há 37 Deputados em Plenário, e precisamos de 39 para derrubar
qualquer veto. Com esse número de Deputados presentes, com
certeza, ficará morto. Esclareço ao pessoal do IPSEMG e da CDL que
não arriscaremos votar um veto dessa natureza com menos de 55 ou
60 Deputados presentes, senão toda a luta e a manifestação dos
senhores será em vão. Não adianta falar que derrubaremos o veto
com relação à CDL, ou seja, ao incentivo, do Chico Rafael, porque
teremos todos os Deputados votando favoravelmente, pois, quando
entramos em Plenário, o voto é secreto, e a pressão aumenta. Se o
voto não fosse secreto, poderiam fiscalizar o processo.

Como falei desde o primeiro dia de discussão desse projeto, quando
o Deputado chegar nas lojas pedindo que coloquem o seu cartaz na
parede, guardem bem o rosto dele. Com todo o apoio da Presidência
desta Casa e com todo o trabalho do Deputado Chico Rafael, caso
esse veto não seja derrubado, não terão vergonha de colocar o cartaz
de um candidato a Deputado de cada região em sua loja. Terão de dar
o troco. Esclareçam que haverá portas abertas para os Deputados,
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mas "o justo pagará pelos pecadores".
Podem ter a certeza de que estamos trabalhando, O PDT e todos os

outros partidos estão presentes. Caso esse veto não seja derrubado,
não deixem que Deputado nenhum entre em sua loja para pedir voto
para os seus funcionários. Têm de cobrar a presença dos Deputados
em Plenário. O voto é secreto, mas podem cobrar a presença do
Deputado no dia da votação.

Falo isso porque tenho a experiência de 14 anos de vida pública e
de 8 anos nesta Casa. O trabalho está sendo feito pelas Lideranças
de todos os partidos, pelo Deputado Chico Rafael, pelo Presidente
desta Casa e pela Mesa Diretora. Tenham a certeza de que, quando o
trabalho é realizado em conjunto, os resultados são obtidos. Amigos
do IPSEMG, quando conversei com a nossa líder Andréia, disse-me
que foram prejudicados porque o projeto seria votado depois do Micro
Geraes. Se fizermos um só pacote, poderemos derrubar todos os
vetos que a Casa desejar.

Vejam como acontecem as coisas: na semana passada, o pessoal
do IPSEMG estava batendo palmas para o Governo; hoje está aqui,
pedindo. E a política, e tem de ser dessa maneira. Cabe a todos que
têm interesse, aos que estão sofrendo, correr atrás. Explicava o que
tem de ser feito. O pessoal da CDL e do IPSEMG tem de correr atrás.

Pediria ao Sr. Presidente que fizéssemos a discussão, porque,
agora, não adianta votar. Qualquer projeto que se coloque aqui,
agora, com 37 Deputados, sendo que precisamos de 39 votos, já
nasce morto. Podem ter certeza de que esta Casa está do lado de
vocês. O Poder Legislativo deste Estado, apesar de todo o desgaste
que está tendo, está trabalhando. Estamos tentando e vamos fazer
sempre o melhor para os senhores e, principalmente, para Minas
Gerais. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, já que nos informou que

o processo de negociação para a derrubada dos vetos está em curso,
seria muito mais interessante que suspendêssemos os trabalhos,
reuníssemos as Lideranças e fôssemos discutir, porque, do contrário,
não vamos conseguir o que estamos almejando, que é a derrubada
desses vetos. Com esse número de Deputados não temos condições
de votar. A minha sugestão é que se suspenda a reunião agora.
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Vamos reunir a Liderança e discutir, para que possamos votar esse
projeto ainda hoje.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini
que, procedendo à chamada de verificação, constatou-se a presença
de 37 Deputados. Temos, portanto, quórum para discutir e, à medida
que for se encerrando a discussão, é possível que cheguem mais
Deputados. Então, vamos proceder de acordo com o Regimento,
fazendo a discussão e, à medida que chegar mais Deputados,
verificaremos se há condições de votar ou não, embora já tenhamos
alertado que o veto se encontra em fase de negociação e muito
dificilmente seria votado ainda hoje. Com a palavra, para discutir o
veto, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidénte, Srs. Deputados,
queremos, desde já, informar a todos que o PSB votará pela
derrubada de todos os vetos que estão na pauta; portanto, do Micro
Geraes e do IPSEMG. O PSB considera que seria melhor, neste
momento, a suspensão dos trabalhos, para avançar na negociação,
em vez de continuar a reunião sem negociação.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Deputado Miguel
Martini, neste momento, com a presença dos funcionários do IPSEMG
e com a nossa sociedade que aqui está em busca da derrubada do
veto ao Micro Geraes, quero dizer também que o PSB votará pela
derrubada do veto, inclusive do veto ao meu projeto de lei que
determina o detalhamento das ligações telefônicas, aprovado nesta
Casa em 1° e 20 turnos, mas, lamentavelmente, vetado pelo Sr.
Governador.

E aproveito, agora que estamos aqui com os nossos companheiros
da Capital e do interior, para pedir ao Plenário, sobretudo àquele
cidadão que se colocou ali de forma desrespeitosa a estes Deputados,
que mantenha a calma, porque a votação vai acontecer.

Estamos aqui para votar, queremos votar, mas não estamos
dispostos a ouvir insultos de um cidadão da galeria. Portanto, pedimos
à Mesa que mantenha a ordem, para que o nosso trabalho possa ser
feito. Obrigada.

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Caro Deputado Miguel
Martini, sua sugestão é válida, mas entendo que reunião de Líderes
em Plenário sem Deputados não resolve nada. O conselho que dou é

rÀ



1 30
que o povo da galeria anote a presença dos Deputados e cobre
dos que não vieram, ou seja, que faça um manifesto para que
possamos encher este Plenário. Estamos aqui, marcamos nossa
presença e vamos ficar até o final. Não temos culpa de os outros
Deputados não comparecerem.
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esta Presidência,

aproveitando o espaço dos apartes, faz um apelo ao Deputado Miguel
Martini, para que continue a discussão. Continuar a discussão dos
vetos é um avanço, enquanto aguardamos a chegada de outros
Deputados. Achamos que é prejuízo encerrar a discussão. Com a
presença dos Deputados, é regimental fazer a discussão. Não
podemos encerrar a reunião, uma vez que temos quórum suficiente
para a continuação da discussão.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Quero referendar o que a
Presidência falou. E fundamental que tentemos limpar a pauta e fazer
a votação dos vetos o mais rápido possível. Mas é claro que, se
conseguirmos esgotar a discussão dos projetos, todos entrarão em
votação. Pelo menos os principais deveriam ser discutidos, como o
projeto do IPSEMG, o da saúde e o do Micro Geraes. Vamos fazer um
esforço para discutir pelo menos esses três. Se assim for feito,
entrarão em fase de votação. Se for possível hoje o quórum, muito
bem. Se não, que fiquem na fase de votação.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, creio
que as sugestões são sempre no sentido de agilizar o processo. Nós,
Deputado Rogério Correia e V. Exa. sabemos muito bem, qualquer
Deputado aqui sabe, que, na hora em que há acordo, em 30 segundos
encerram-se todas as discussões. O problema não é estar ou não
estar em discussão, mas haver ou não acordo. Está muito claro, se
olharmos para o Plenário, que a base de apoio do Governo não está
presente porque não quer votar. Basta observarmos. A grande maioria
presente é Oposição. O Governo, estrategicamente, retirou seus
Deputados do Plenário para não dar quórum para votação. Temos de
falar numa linguagem clara. Na semana passada, a base de apoio do
Governo tinha interesse em derrubar os vetos, e isso aconteceu.

O Governador, insensível como sempre, que não governa o Estado,
que não aparece em Minas Gerais, quando aqui vem nos dá a
impressão de que, por existir um tanto assim de papéis em sua mesa,
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vai assinando tudo, mesmo sem saber o que está fazendo. Vetou
quase todos os projetos. Se não me engano, foram cerca de 26 vetos.
Isso significa que a pauta fica totalmente obstruída.

O Governador veta o que deve e o que não deve, está cometendo
grande quantidade de equívocos, O Projeto Micro Geraes foi
amplamente discutido e negociado, sendo aprovado por unanimidade
neste Plenário. Mas o Governador vetou-o totalmente e nos enviou
outro. Como o processo será iniciado novamente, o projeto não
entrará em vigor no seu mandato. Assim, vai empurrando com a
barriga, como tem feito.

E preciso que o Governo seja responsabilizado por essas questões,
como a do IPSEMG, cuja diretoria não quer que passe a emenda
vetada pelo Governador. Temos de falar claramente, a fim de que as
pessoas entendam o que realmente está acontecendo. Por exemplo, o
projeto do Deputado João Leite foi amplamente debatido, discutido,
negociado e aprovado pela totalidade dos Deputados desta Casa.
Mas existe um Secretário de Esportes - cuja vontade é ser Deputado
sem passar pelas urnas para se eleger - que, agora, também quer
legislar. O que faz o Governador? Veta o projeto do Deputado João
Leite e manda outro igualzinho para cá, mudando provavelmente
algumas letras, porque não pode ser aprovado o projeto daquele
Deputado, mas o do seu aliado, para não dizer outra palavra. O
Governador não está preocupado se o projeto é bom ou ruim para
Minas. Não está e nunca esteve interessado em nosso Estado.
Também não está interessado nos servidores. O meu sentimento é
esse: fica viajando, passeando, indo às matinês em Brasília, às 3
horas da tarde. Depois, vai ao Paraguai e ao Rio de Janeiro. Quando
chega aqui e vê aquele monte de papéis sobre a sua mesa começa a
assiná-los. O que colocam a sua frente assina. Depois, percebe que
não deveria vetar este nem aquele projeto. Com o projeto do
Deputado João Leite houve o maior absurdo, porque o Governador o
vetou e elaborou outro igual, enviando-o para esta Casa.

Hoje, felizmente, começou a ser aplicado o selo de fiscalização dos
atos notariais e dos cartórios. Foram dois anos de luta. O Governador
também havia vetado esse projeto. Derrubamos o veto em Plenário.
Aliás, veta todos os meus projetos, mas derrubo todos os seus vetos.
Não há critério neste Governo. Também não há Governo. Não posso

rÀ



132
exigir critério de um Governo que não existe. Agora, está discutindo
se será candidato a vice do José Serra, a Senador ou á reeleição. São
esses os factóides que está criando. E o Estado de Minas Gerais?
Está parado, sofrendo. Os servidores estão sofrendo. O povo está
sofrendo. Há três anos não temos Governador em nosso Estado.

E lamentável que isso esteja ocorrendo. A base de apoio do
Governo age de acordo com a orientação do seu Líder. A orientação
é: não vamos ao Plenário, porque, se formos, como as galerias estão
cheias, teremos de votar. Aí, aparecem somente dois ou três
Deputados da base governista.

Aqueles que, com seriedade, querem derrubar os vetos, têm de usar
os artifícios regimentais. Como disse o Deputado Alencar da Silveira
Júnior, não podemos acreditar que derrubaremos os vetos com menos
de 50 Deputados em Plenário. Para que um veto seja derrubado, é
preciso que 39 Deputados votem "não".

Se 45 Deputados estiverem em Plenário, 7 votarem "sim" e 38
votarem "não", o veto está mantido. Então, precisamos ter
responsabilidade.

E claro que quem está nas galerias não é obrigado a conhecer o
Regimento Interno. Nós, sim, somos obrigados a conhecê-lo. Por
causa dele, temos de agir. A intenção do PSB, seu voto secreto, mas
declarado - para nós, o voto poderia ser aberto -, é pela derrubada de
todos os vetos que estão na pauta, como o do Micro Geraes e o do
IPSEMG. Agora não podemos ser ingênuos e achar, querendo ajudar
vocês, que devemos partir para uma votação suicida.

Isso já ocorreu nesta Casa. Dois Deputados da base governista
confiaram nos companheiros - havia 44 ou 45 Deputados em Plenário
-, e estava acertada a derrubada do veto, mas perderam. Assim,
temos de definir claramente o jogo. O jogo deve ser claramente
colocado.

Senhoras e senhores que estão nas galerias, saibam que o Governo
não quer a derrubada desses vetos e está usando o artifício
regimental de não comparecer em Plenário para não haver quórum,
para não se derrubarem os vetos. Por isso temos de usar o processo
de obstrução, pelo qual nos vamos sentar com o Presidente, com o
Líder do Governo e com todos os outros Líderes para definir qual a
pauta, qual veto será derrubado e qual não o será.
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Essa questão de encerrar discussão não tem a menor

importância. Por exemplo, temos direito a 3. 5, 6, 8 horas de
discussão, mas, na hora em que há o acordo, abrimos mão e
votamos. No caso de vetos, em que há demora maior por causa do
voto eletrônico, em menos de meia hora temos condições de limpar
toda a pauta, se todos estiverem de acordo em votar.

Portanto, o problema não está em votar esse projeto agora, em
discutir ou em encerrar a discussão, mas está em demover o Líder do
Governo - por conseguinte, o Governo - da idéia de manter o veto.
Temos de convencê-lo de que é preciso derrubar esses vetos. Ai, sim,
poderemos, como Oposição, ter a liberdade de votar ou não, porque
não dependemos de nenhum favor desse Governo. Aliás, bom será o
dia em que nenhum Deputado depender de favor do Governo, porque
teremos absoluta independência para votar. Mas, enquanto não é
assim, o jogo é este: temos de obstruir aquilo que interessa ao
Governo, para ele vir negociar aquilo que queremos.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Miguel Martini, sabemos
das dificuldades que teremos para derrubar esse veto. Por isso é
importante a presença dos microempresários na tarde de hoje.

A pauta realmente está superlotada de vetos. E preciso fazer uma
negociação com o Líder do Governo e é preciso também pressionar o
Governo. Mas quem esteve aqui durante a aprovação dos projetos do
Micro Geraes no ano passado sabe como é a luta e sabe também da
necessidade da perseverança dos senhores e senhoras aqui.

Sabemos também da necessidade de esta Casa derrubar esse veto.
O Micro Geraes, como está colocado, ainda não é o Micro Geraes dos
nossos sonhos, aquele que incentiva as empresas a produzirem. No
entanto, devido às negociações do final do ano passado, chegou-se a
um projeto que não prejudica tanto os microempresários, não dá tanto
prejuízo como o anterior, que exige que cada empresa que compre
fora do Estado pague mais 6%, além do ICMS.

Nós, da Bancada do PT, colocamo-nos contra o veto e a favor do
projeto e iremos trabalhar também pela derrubada desse veto do
Governador, para que se mantenha o projeto como está, porque
beneficia muito mais que o anterior.

Temos que conseguir maior número de Deputados, para votarmos e
conseguirmos a derrubada do veto. Para isso, precisamos de 2/3 dos
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Deputados, o que não temos. Assim, não teremos condições de
votar esse veto hoje.

Mas é necessário deixarmos claro quais bancadas estão favoráveis
à derrubada do veto. A Bancada do PT está. V. Exa., que representa o
PSB, disse que também está. E preciso somarmos os votos e
sabermos quais as condições que temos, neste momento, para que
esse veto seja derrubado. Este é o caminho que temos que trilhar.
Quem está aqui, acompanhando nosso trabalho, sabe que temos
trabalhado bem isso. E, se hoje não temos condições para a
derrubada do veto, se as condições políticas não são favoráveis,
vamos construí-Ias no decorrer desta semana e pelo tempo que for
preciso. O que não pode acontecer é a aprovação do veto.
O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Essa questão da

microempresa, tratada em projeto de nossa autoria, ao qual foi oposto
o veto que está para ser apreciado, está sendo acompanhada pelo
Sindicato da Indústria Moveleira, que congrega cerca de 6 mil
pequenas indústrias, no Estado; pelo Sindicato da Indústria do
Vestuário e pelo Sindicato da Indústria Calçadista. Todos são
dependentes de matéria-prima, fornecida por outras regiões do País,
pois Minas não possui os insumos necessários para abastecer essas
indústrias. Quero deixar registrado, e agradeço ao Deputado Miguel
Martini pela oportunidade, que esses sindicatos acompanham e estão
preocupados, clamando à Assembléia Legislativa pela derrubada do
veto sobre o Projeto de Lei n° 1.512. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini (continuando) - Concedo aparte ao
Deputado Edson Rezende.	 -

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - E fundamental que todas
essas organizações pressionem também o Governo, o Secretário da
Fazenda, o Secretário da Casa Civil, enfim, é preciso que seja feita
pressão geral. E, também, nesta Casa, para que se definam quais são
os votos que existem aqui. Estamos trabalhando nesse sentido, e V.
Exa. disse que também está. Enquanto trabalhamos aqui para
demover outros colegas, que ainda estão em dúvida sobre o projeto, a
CDL e outros microempresários e pequenos empresários devem
fazer, também, essa negociação direta, até mesmo com o Secretário
da Fazenda.

0 Deputado Miguel Martini - Deputado Edson Rezende, apenas para
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relembrar a V. Exa., que ainda não estava nesta Casa, a primeira
versão do Micro Geraes foi feita na outra legislatura, e fui um dos
Deputados que mais a defendeu nesta Casa. A primeira versão era
boa, ficou ruim porque esse Governo Itamar Franco modificou-a.
Agora estamos fazendo um terceiro projeto, para tentar corrigir as
aberrações provocadas por esse Governador. Aí ele manda outro para
cá, que certamente deve piorar a versão atual. Dessa forma, nossa
chance, agora, é derrubar esse veto, porque, se não o fizermos, temo
que a situação das pequenas e das microempresas piore ainda mais.
Já denunciei desta tribuna, e já sabemos que esse Governo desviou
recursos do Gera Minas para outras atividades, os quais não foram
computados no fundo. Já trouxemos esses dados aqui, quando
discutimos o orçamento, no final do ano passado. Houve recursos que
foram recolhidos e para os quais foi dada outra destinação, não
chegaram ao FUNDESE, que é também chamado Gera Minas. Ou
seja, é o recurso que será emprestado para capital de giro,
capacitação profissional, enfim, para o reaparelhamento da empresa,
para dar suporte, na lógica do Micro Geraes, para que a
microempresa possa se tornar pequena empresa e para que a
pequena se torne média e, a partir daí, tenham condições de
contribuir.

O projeto original foi totalmente alterado. Na época, as aberrações
não foram maiores porque gritamos. Esse projeto que vem agora para
votação já foi bastante discutido e vem, sem dúvida alguma, atualizar
o que foi feito, há cerca de quatro ou cinco anos, e também para
assegurar aqueles avanços que as pequenas e microempresas têm.
Pelos dados, parece que 60% da mão-de-obra no Estado vem da da
pequena e da microempresa.

A partir da criação do Simples pelo Governo Federal houve a
bitributação e questionamento. Então, Minas Gerais trouxe o
SEBRAE, os representantes das pequenas e microempresas. Houve
ampla discussão, e chegamos àquele projeto extremamente
interessante para a sociedade, para a geração de emprego, que
recebeu o nome de Gera Minas. Entrou esse Governo, que não só foi
insensível a esta Casa, mas também fez uma lei que conseguiu ser
muito pior.

Agora parece que o Governo não quer mesmo os avanços, porque
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essas conquistas foram vetadas. Mandou um quarto projeto para a
Casa, que deve piorar sobremaneira o original. Lamentamos, porque o
nosso melhor procedimento hoje seria não o encerramento, mas a
suspensão dos trabalhos da Casa, para que pudéssemos nos reunir
com as Lideranças e discutir com o Presidente. Então, faríamos um
acordo para a derrubada do veto.

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Agradeço pelo aparte.
Gostaria de manifestar aos servidores do IPSEMG e aos pequenos

e microempresários do Estado, pela representatividade que aqui se
encontra, que a presença de vocês aqui hoje foi muito importante. Se
não houver a votação hoje é porque há necessidade de entendimento
entre as Lideranças dos diversos partidos e a Liderança do Governo,
para que o resultado seja o que todos desejamos.

O Deputado Edson Rezende falou em nome do PT, e o Deputado
Miguel Martini, em nome do PSDB. Quero dizer que os nove
Deputados do PTB estamos a favor desse projeto, ou seja, somos
pela rejeição ao veto do Governador. Tanto é que estamos aqui até
este momento. A maioria da Bancada do PTB se encontra no Plenário
aguardando os entendimentos finais.

A presença dos senhores mobiliza e sensibiliza a Liderança do
Governo a favor desse projeto. Caso não seja votado o projeto hoje, a
presença vai reforçar essa votação para amanhã. Entendo que não só
o PTB, mas também os partidos aqui citados e os outros, com a
maioria dos Deputados, estão a favor dos pequenos e
microempresários. Estamos também a favor dos funcionários do
IPSEMG.

Não se pode admitir que um projeto encaminhado pelo Sr.
Governador a esta Casa favoreça com aumento salarial apenas os
funcionários da FHEMIG. Apresentamos emenda para estender o
aumento aos servidores da HEMOMINIAS e do IPSEMG, para haver
isonomia salarial. Há cerca de oito anos não há aumento no Estado.
Então, se vai se dar aumento para um segmento da saúde, porque
não estendê-lo aos demais? Se o Governador sancionou a emenda da
HEMOMINAS, que não estava no projeto original, porque não
sancionar também a do IPSEMG? Não há inconveniente algum.

Há a alegação de que a iniciativa deve ser do Governador. Mas na
hora dos funcionários da HEMOMINAS, a iniciativa foi da Casa, por
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meio de emenda deste Deputado, sancionada pelo Governador. Da
mesma forma, vamos votar pela rejeição do veto. E os funcionários do
IPSEMG serão beneficiados.

Com relação ao Micro Geraes, tudo já foi bem explicado, até pelo
Deputado Miguel Martini. Vou repetir: no início deste Governo, o
projeto do Micro Geraes estava indo bem, e não havia a questão dos
6%a mais.

Há dois ou três anos, surgiu essa novidade dos 6%. Queremos
voltar ao que era antes, ou seja, eliminar os 6%. Vem um novo projeto
do Governo acenando para 3%: não é zero, nem 6%, é 3%.
Queremos zero, queremos voltar ao que era antes, para que os
produtos de Minas Gerais possam ter competitividade com os
produtos dos outros Estados.

Recebi hoje uma comissão da CDL do Município de Muriaé. Lá o
forte é a confecção. Em Muriaé, existem mais de mil confecções.
Oitenta por cento das mercadorias que movimentam essa indústria
são comprados no Estado de São Paulo, porque são mercadorias que
não se encontram no Estado de Minas. Mas o produto confeccionado
dentro de Minas Gerais fica 6% mais caro. Na hora de vender o
produto, competindo com produtos de outros Estados, a nossa região
vende menos, ficando empobrecida. Está havendo desemprego na
nossa e em diversas regiões do Estado. A medida que ele suspende
esses 6%, a arrecadação volta a ser o que era há três anos. Não vai
cair. Pelo contrário, sendo a competitividade maior, o produto mineiro
vai vender mais, vai gerar mais empregos e o Estado não vai perder.
Isso foi feito com o ICMS do leite. A produção leiteira de Minas Gerais
é a maior do País. Trinta por cento do leite produzido no País estão
dentro de Minas Gerais. Houve um acordo. Elaboramos um projeto na
CPI do Leite, entendemo-nos com a Secretaria da Fazenda,
entendemo-nos com o Governador e conseguimos a aprovação. O
ICMS do leite foi reduzido a favor do pequeno produtor e dos
laticínios. Com isso, vai haver a competitividade. A Secretaria da
Fazenda alega que vai haver redução de R$4.000.000,00 a
R$5.000.000,00 por mês na arrecadação do ICMS do leite. Mas, daqui
a quatro ou seis meses, vai haver recuperação, e o Estado deve ter
lucro maior, porque o leite e os produtos derivados terão maior
competitividade, com o conseqüente crescimento das vendas.
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Gostaria que o Secretário da Fazenda também entendesse dessa
forma. O produto de Minas vai vender muito mais, o que vai
compensar os 6% a menos na arrecadação.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, indago se é possível

inversão da pauta para colocar esses três projetos à frente, numa
próxima reunião. Mas seria importante que essa discussão fosse
encerrada. Minha proposta é que terminássemos a discussão até que
esses três entrassem em fase de votação, para que, numa próxima
reunião, caso hoje não dê quórum, possam estar à frente dos outros.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que não há
quórum para votação de requerimentos. Dois requerimentos já foram
prejudicados por isso. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini, para
continuar o seu pronunciamento.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Cristiano Canêdo, queria
deixar uma sugestão a partir do que V. Exa. está dizendo: o
Governador Itamar Franco vai tanto ao Rio de Janeiro, ao Hotel
Glória, que fica perto do Palácio das Laranjeiras, que vá perguntar,
então, ao Governador Garotinho como fez para aumentar a receita do
Estado reduzindo os impostos de 35 itens. Reduziu para zero os
impostos de ICMS dos estaleiros e reativou todos os estaleiros,
gerando mais 12 mil empregos. Reduziu de 35% para 18% a alíquota
do combustível de aviação e aumentou a arrecadação em
R$20.500.000,00. A arrecadação era zero. Quem sabe ele não vai
aprender com o Garotinho? Um homem velho, maduro, de repente
pode aprender com o Garotinho como administrar o Estado de Minas
Gerais.

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Você não pode esperar
um resultado de imediato. Na questão do leite, o que a Secretaria da
Fazenda entendeu? Agora reduz em R$4.000.000,00 ou
R$5.000.000,00 a receita do Estado no primeiro mês, mas
futuramente haverá crescimento. O mesmo com as microempresas.
Tiram-se esses 6%, e as microempresas vão vender mais seus
produtos, vão gerar mais empregos, vão ter uma competição melhor,
vão exportar produtos para outros Estados, e a arrecadação vai
crescer, como ocorreu no Estado do Rio.

Somos pela rejeição do veto do Sr. Governador. A Bancada do PTB
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está toda presente neste momento, e amanhã também estará, para
lutar contra todos esses vetos do Governador. O veto do Micro Geraes
está em 60 lugar na pauta, o do IPSEMG está em 7°. O primeiro é a
Lei de Incentiva ao Esporte, que deveríamos estar discutindo neste
momento, mas é precisa um entendimento sobre esses outros
projetos, para que esses dois, que consideramos de grande
importância, sejam aprovados.

Entendemos o motivo da exaltação de alguns manifestantes, dada a
expectativa criada. Temos de ter paciência, porque não adianta
sermos rápidos em prejuízo do projeto. Poderemos demorar um ou
dois dias, mas queremos que o projeto seja aprovado, para que vocês
saiam daqui satisfeitos com o aumento salarial. E que as
microempresas, com menor imposto, obtenham maior geração de
renda e empregos para o nosso Estado. Muito Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e informa ao Deputado
Miguel Martini que seu tempo para a discussão da matéria será
preservado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 3, 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 12 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de

março de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Fábio Avelar, Elbe Brandão,
Márcio Cunha e Marco Régis, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir
depoimentos dos Srs. Vicente Magalhães de Matos e Vicente de
Paula Rezende, Presidente e Secretário de Relações de Trabalho,
Saúde e Segurança do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Extração de Metais Básicos e de Minerais Não Metálicos de Araxá,
respectivamente; Vicente Humberto Lobo Cruz, Diretor Industrial da
Bunge Fertilizantes S.A., e Nadim Abdanur Júnior, Gerente Industrial
da Fertilizantes Fosfatados S.A. - FOSFERTIL. A Presidência registra
a presença dos Srs. Vicente Magalhães de Matos e Vicente de Paula
Rezende e comunica que estão presentes os Srs. Públio Emílio Rocha
e José Luiz Dias Campos, advogados dos Srs. Vicente Humberto
Lobo Cruz e Nadim Abdanur Júnior, que informam que seus clientes
não puderam comparecer já que receberam as intimações no dia
anterior à realização da reunião. Devido a ausência de parte dos
depoentes, a Presidência determina sejam todos intimados
novamente para deporem no dia 9/4/2002, agradece a presença dos
presentes e passa à fase de apreciação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, em que solicita sejam intimados a prestarem
depoimento nesta CPI os representantes legais das seguintes
empresas localizadas na região de Curvelo: Gerdau, Companhia
Setelagoana de Siderurgia S.A. - COSSISA -, Companhia Agrícola e
Florestal Santa Bárbara - CAF -, Planejamento, Técnica e
Administração de Florestamento - PLANTAR S.A. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Elbe Brandão - Fábi Avelar -

Márcio Cunha - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e seis de março de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Agostinho Silveira, Aílton Vilela e Eduardo Hermeto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Agostinho Silveira, declara aberta a reunião e, em virtude
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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 da
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Ronaldo das Dores
Valeriano, Presidente da Associação Nova Esperança, do Município
de Santa Luzia, solicitando sejam repassados recursos para a
segurança pública nesse município e se impeça a privatização e
extinção do IPSEMG. Neste momento o Presidente suspende a
reunião, para que possa ser aberta reunião da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda n° 84/2002. São
reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Agostinho
Silveira, Ermano Batista, Aílton Vilela e Márcio Kangussu. Passa-se à
? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade,
no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.939/2002 com a Emenda n° 1
(relator: Agostinho Silveira); 1.944/2002 (relator: Deputado Márcio
Nangussu); 1.969/2002 com as Emendas n os i e 2 e 2.002/2002
(relator: Deputado Aílton Vilela, em virtude de redistribuição). Quanto
ao Projeto de Lei n° 1.95112002, o relator, Deputado Ermano Batista,
solicita prazo regimental para emitir o parecer, o que é deferido pela
Presidência. O Projeto de Lei n° 1.972/2002 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Aílton Vilela aprovado pela
Comissão. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, pareceres pela constitucional idade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.975/2002

(relator: Deputado Márcio Kangusu, em virtude de redistribuição);
1.993/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.996/2002 com a Emenda n°1 (relator: Deputado Márcio Kangussu,
em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei n° 1.973/2002 é retirado
de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Ailton Vilela
aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ailton Vilela - Agostinho Silveira -

Durval Ângelo - Ermano Batista - Márcio Kangussu.	-
ATA DA 47a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de março de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarqümnio, Adelmo Carneiro Leão, Sargento Rodrigues e Cabo
Morais (substituindo este ao Deputado Eduardo Brandão, por
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Alberto Bejani. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 1.889/2001 no 1° turno e 1.688/2001 no 2 0 turno
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.91212001 e 1.984/2002 no 1°
turno (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 1 1 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° 1.439/2001 na forma do
vencido no 1° turno, com as Emendas nos 1 a 37, que apresenta
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); e pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.889/2001 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). O Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.865/2001
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Projeto de Lei n°
1.912/2001 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Passa-se à
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos
nos 3.104 a 3.107 e 3.122/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada;
e 3.130/2002, da Deputada Elbe Brandão. Passa-se à 3 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a tentativa do Governo do Estado de reaver
terras devolutas no Norte e Noroeste do Estado, convidando-se as
autoridades que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas do dia vinte e seis de março de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela,
Marco Régis e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Regis,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Presidente da Câmara Municipal de
Itabirito, em que solicita providências a esta Casa, atendendo a
requerimento do Vereador Edgar Franzen de Lima, a fim de se
transformar Ribeirão do Eixo em distrito de Itabirito. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o
relator citado a seguir: Projeto de Lei Complementar n° 51/2002, no 1°
turno (Deputado Alberto Bejani). Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, são aprovados,
em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos n

o
s 3.196 e

3.19712002, do Deputado Dimas Rodrigues. Passa-se à 3 Fase do
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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 Ivair Nogueira, em
que pede seja viabilizada, mediante a autorização da Mesa, a
contratação de consultoria à Fundação João Pinheiro, objetivando a
reavaliação dos cálculos apresentados por esta Casa constantes do
Comparativo por Faixa de Receita Municipal de ICMS PerCapita; esse
requerimento foi anexado a outro dos membros desta Comissão,
aprovado na reunião do dia 12/3/2002, por se tratar de matéria
correlata; do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada
uma audiência pública para discutir sobre a licitação feita pela COHAB
na Fazenda Marzagâo, no Município de Sabará, envolvendo uma área
de 1.200.000m2, com os convidados que menciona. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros desta Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Marco Régis, Presidente - Aílton Vilela - João Leite.

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

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

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

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA
EXTRALEGAL

Às quinze horas do dia vinte e seis de março de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Alberto Bejani, Luiz Tadeu Leite e Irani Barbosa (substituindo o
Deputado Luiz Menezes, por indicação da Liderança do PSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os depoimentos
dos Srs. Rogério José Amaral dos Santos e Iran Ferreira, detentos da
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Penitenciária Nelson Hungria; e Sheila Ferman Campolina, ex-
Diretora Adminstrativa da Penitenciária José Maria Alckimin, e
comunica o recebimento de ofícios do Sr. Gudesteu Biber, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado (2), encaminhando informações
sobre os movimentos das varas criminais da Comarca de Divinópolis e
encaminhando resposta da Sra. Adriana Lemos F. Moreira Barbosa,
Juíza da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem; do
Sr. José Geraldo Hemétrio, Diretor do Fórum de Ipatinga,
encaminhando relação das condenações em execução nesse juízo;
da Sra. Adriana Lemos F. Moreira Barbosa, Juíza, informando que o
sentenciado Iran Ferreira, intimado a comparecer a esta reunião, não
possui autos de execução de pena ativa na Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Contagem. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os depoimentos do Srs. Marco Túlio de Souza
Cruz, Rogério José Amaral dos Santos e Sheila Ferman Campolina. O
Presidente convida a compor a Mesa o Sr. Marco Túlio de Souza
Cruz, que dá seu depoimento e responde a perguntas dos Deputados,
conforme consta das notas taquigráficas. Encerrado o depoimento, o
Presidente agradece o comparecimento da testemunha e convida a
compor a Mesa o Sr. Rogério José Amaral dos Santos, que, da
mesma forma, dá seu depoimento, conforme consta das notas
taquigráficas. Ato continuo, comparece à Sala das Comissões a Sra.
Sheila Ferman Campolina, que dá seu depoimento, 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
Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Luiz Menezes - Luiz

Tadeu Leite - Irani Barbosa.
ATA DA 84a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de março 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
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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: ofício
do Sr. Silvano Gomes da Silva, Secretário de Governo da Prefeitura
Municipal de Governador Valadares, justificando sua ausência na
reunião que iria discutir as conseqüências das enchentes nas regiões
Leste e Nordeste de Minas, publicado no "Diário do Legislativo" de
23/3/2002; ofício do Sr. José Fernando Coura, Presidente do
Sindiextra, em que solicita visita desta Comissão à Mineração Rio
Verde, para verificar In loco" as obras em andamento relacionadas ao
acidente da Cava-Cl; carta do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano,
Presidente da Associação Nova Esperança Beneficente do Brasil, de
Santa Luzia, em que solicita o empenho desta Comissão a fim de
aprovar um projeto de lei que proíba o corte de árvores e crie uma
parceria com o DER-MG, DNER, as Secretarias municipais e estadual
do meio ambiente, objetivando o plantio de árvores ao longo das
rodovias. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Presidente apresenta um
requerimento em que solicita seja retirado da pauta o Projeto de Lei n°
1.543/2001, o que é aprovado pela Comissão. 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 os requerimentos do Deputado Fábio Avelar, em que
solicita seja realizada visita à Mineração Rio Verde, para verificar In
loco" as obras em andamento relacionadas ao acidente da Cava-C1;
seja solicitada ao COPAM, a suspensão do processo de licenciamento
da empresa BRUMAFER; do Deputado José Milton, em que solicita
seja realizada uma reunião para discutir, em audiência pública, no dia
5/4/2002, a instalação de antenas de telefonia celular no Município de
Conselheiro Lafaiete; da Deputada Maria José Haueisen, em que
solicita seja realizada reunião para debater, com convidados, o Projeto
de Lei n° 1.214/2000 e seja enviado um ofício ao Presidente da
CEMIG solicitando informações sobre em quais programas de
desenvolvimento de fontes alternativas de energia e de incremento à
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eficiência energética essa empresa aplicou o 1% de sua receita
líquida no período compreendido entre 1998 e 2001. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen -

Márcio Cunha.
ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de

março de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Pettersen e Rogério Correia
(substituindo este ao Deputado Edson Rezende, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado 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 comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Deputado Federal Bonifácio de
Andrada e do Sr. João Peixoto dos Santos, publicados no "Diário do
Legislativo" de 14/3/2002 e de 23/3/2002, respectivamente;
comunicação do Líder do PSDB, Deputado Antônio Carlos Andrada,
indicando o Deputado Djalma Diniz para membro efetivo desta
comissão, na vaga da Deputada Maria Olívia. A seguir, o Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.690/2001,
1.960 e 1.991/2002 (Deputado Luiz Menezes); 1.942, 1.961 e
1.989/2002 (Deputado Paulo Pettersen); 1.954, 1.963, 1.470, 1.611 e
1.949/2001 (Deputado Edson Rezende); 1.930 e 2.016/2002
(Deputado Djalma Diniz) e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei
nos 1.943, 1.946, 1.995, 1.470, 1.884, 1.896 e 1.926/2001. Passa-se à
V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela rejeição,
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no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.460/2001 (relator: Deputado Luiz
Menezes) e pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
46/2001 na forma do Substitutivo n°1, da Comissão de Constituição e
Justiça, no 1° turno (relator: Deputado Paulo Pettersen, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei n

o
s 1.676/2001; 1.894/2001

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça;1.902,
1.913, 1.916, 1.924, 1.933/2001, este com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 1.949/2002 (relator: Deputado
Edson Rezende); 1.875, 1.906 e 1.927/2001 (relator: Deputado Paulo
Pettersen); 1.884/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.885/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; 1.888, 1.903, 1.908, 1.914, 1.915 e 1.93112001, este com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Luiz Menezes) e 1.930/2001 (relator: Deputado Djalma
Diniz). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento do Deputado Pastor George, em
que solicita seja convidada a Comissão de Saúde para participar de
audiência pública que esta comissão realizará com a finalidade de
discutir o Projeto de Lei n° 1.880/99, de autoria do Deputado Federal
Edmar Moreira. A seguir, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a
Presidência ao Deputado Paulo Pettersen e apresenta emenda ao
requerimento do Deputado Rogério Correia aprovado no dia 5/3/2002,
referente a audiência pública da PRODEMGE, e o requerimento em
que solicita seja formulado um apelo ao Com. Antônio Carlos Passos
de Carvalho, Presidente da PRODEMGE, para que se abstenha de
promover atos de demissão no quadro técnico daquela empresa, até a
conclusão da discussão sobre a situação dos seus servidores.
Colocados em votação, são os requerimentos aprovados.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva submete
a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n

o
s 1,547, 1.656, 1.799, 1.859, 1.860, 1.864 e 1.868/2001, os

quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes Durval Angelo.

ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria José
Haueisen, membro da supracitada Comissão, e o Deputado Rogério
Correia. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria
José Haueisen, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
Deputados presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a ouvir convidados, para debater a adoção de tecnologias que
possibilitem verificar a adulteração de gasolina nos postos de
combustíveis, à semelhança do que já ocorre com o álcool. Registra-
se a presença da Sãs. Soraya Naffah Ferreira, Coordenador dos
Projetos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, e dos Srs.
Antônio Osmar Alves, Gestor do Projeto Combustíveis da Secretaria
de Estado da Fazenda, ambos representando o titular da Pasta;
Robson José de Cassia Franco Afonso, pesquisador e Coordenador
do Setor de Análise Química do CETEC, representando o Secretário
de Estado de Ciência e Tecnologia e o Presidente do CETEC; Antônio
de Pádua Silva, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais
de Tributos de Minas Gerais - SINDFISCO-MG -; Paulo Miranda
Soares, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados
de Petróleo no Estado de Minas Gerais - MINASPETRO -; e Arysio
Nunes dos Santos, Diretor Presidente da GDS - Tecnologia de
Sistemas Ltda., os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, para que façam sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.



150
Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús - Bené Guedes

- Doutor Viana.
ATA DA 81 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Pettersen (substituindo este ao Deputado
José Henrique, por indicação da Liderança do BDPP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a seguinte
correspondência: ofício do Deputado Federal Bonifácio de Andrada,
acusando o recebimento da cópia do Requerimento n.° 2.905/2001,
desta Comissão; carta do Deputado Antônio Carlos Andrada,
encaminhando a solicitação de postulantes ao concurso público
promovido pela Secretaria de Estado da Educação; carta da Sra.
Norma Lélis, Diretora-Geral do IEMG, solicitando a transferência da
reunião do dia 3/4/2002 para outra data, a ser definida. Em virtude da
solicitação, o Presidente, apoiado pelos membros, decide adiar a
referida reunião para data a ser confirmada. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou, no
dia 21/3/2002, os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°.s
1.682/2001 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.994 (Deputado José
Henrique) e 2.001/2002 (Deputado Antônio Carlos Andrada). Passa-se
à 2a 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
3.207, 3.209 - este com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva -, 3.210 e 3.211/2002. 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 os seguintes requerimentos: um do Deputado
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Paulo Piau, solicitando seja realizada uma reunião para que o
Presidente do Conselho Estadual de Educação faça uma explanação
sobre o órgão, especialmente sobre a legislação pertinente, a
estrutura funcional, as atribuições legais, etc.; um do Deputado Márcio
Kangussu, solicitando sejam oficiados ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado da Educação, a fim de dotar as unidades do
Colégio Tiradentes de laboratório de informática; dois do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, solicitando sejam realizadas visita da Comissão
ao Instituto Estadual de Educação e ao Secretário de Estado da
Educação, para tratar do Censo Escolar, O Presidente submete a
votação e são aprovadas as redações finais dos Projetos de Lei n°s
1.713/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 1.870/2001 do
Deputado Ivair Nogueira. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 77a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de março de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, Sávio Souza Cruz (substituindo este ao Deputado Ivair
Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB ), Elbe Brandão
(substituindo o Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da
Liderança do PSDB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado Rêmolo
Aloise, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ivo José e
Wanderley Ávila. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a ouvir os convidados, para analisar as atuais condições de
funcionamento do Fundo de Recuperação e Desenvolvimento
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Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais-
FHIDRO. Comunica, ainda, o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Mônica Messenberg Guimarães,
Secretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 14/3/2002, e dos
Srs. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 15/3/2002; Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de
Despesas da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo, do
Ministério da Agricultura, e José Menezes Neto, Diretor do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social;
Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Pedro Leopoldo; os últimos, publicados no "Diário do Legislativo" do
dia 21/3/2002; Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 23/3/2002; José Ferraz da
Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e Ronaldo das
Dores Valeriano, Presidente da Associação Nova Esperança
Beneficente do Brasil, de Santa Luzia. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 129/99 e 1.015/2000, no
2° turno; 690/99 e 1.86212001, no 1° turno (Deputado Rêmolo Aloise);
591/99, no 1° turno, 790 e 837/99, no 2 0 turno, 1.833/2001, 1.938,
1.937 e 2.01012002, no 1° turno (Deputado Luiz Fernando Faria);
971/2000 e 2009/2002, no 1° turno (Deputado Ivair Nogueira). Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela aprovação, no 1° turno, dos
Projetos de Lei nos 1.534/2001 na forma do Substitutivo n° 1
(redistribuído à Deputada Elbe Brandão); 1.774/2001 com as
Emendas n°5 2, da Comissão de Constituição e Justiça, 3 a 5, da
Comissão de Administração Pública, e 6 a 13, apresentadas, e fica
prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Mauro Lobo); 1.934/2001 na forma proposta
(redistribuído ao Deputado Paulo Piau) e 1.93712002 na forma original
(redistribuído à Deputada Elbe Brandão). O Projeto de Lei
Complementar n° 45/2001 e o Projeto de Lei n° 1.833/2001 são
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retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a
requerimentos dos Deputados Anderson Adauto e Paulo Piau,
aprovados pela Comissão. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita
seja convidado o Sr. Murílio Hingel, Secretário de Estado da
Educação, para participar da reunião em que se irá debater o Projeto
de Lei n° 1.372/2001, que institui o Plano de Carreira do Pessoal da
Educação; do Deputado Dilzon Meio, em que solicita informações à
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, sobre a arrecadação
dos cartórios em 2000 e 2001. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto objeto
da pauta; registra-se a presença das Sras. Maria de Fátima Chagas
Dias Coelho, Secretária Adjunta de Meio Ambiente, representando o
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, e Ivone Maria de Almeida da Luz, Gerente do
Departamento de Fundos de Desenvolvimento, representando o
Presidente do BDMG, e dos Srs. Magno Simões, Assessor Jurídico, e
Cleber Campos, Assessor Especial do Secretário Tributário da
Secretaria de Estado da Fazenda, ambos representando o titular da
Pasta; Carlos Alberto de Oliveira, do Conselho de Recursos Hídricos,
representando o Presidente da FAEMG; Apoio Heringer Lisboa,
responsável pelo Projeto Manuelzão; Mauro da Costa Vai, Presidente
do Fórum Mineiro dos Cômites, e WilIer Hudson Pós, Diretor-Geral do
IGAM, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Ivo José, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, para que façam sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira - Luiz Fernando Faria -

Antônio Carlos Andrada - Dilzon Meio.
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ATA DA 96a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia dois de abril de dois mil e dois, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Agostinho
Silveira, Aílton Vilela, Durval Angelo, Ermano Batista e Márcio
Kangussu. Está presente, também, o Deputado Bilac Pinto. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, 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 apreciar
a matéria constante da pauta. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, pela juridicidade e pela legalidade, no 10 turno,
dos Projetos de Lei n°5 1.998/2002, 1.945/2002, com a Emenda n° 1 e
1 .955/2002 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Durval
Angelo); 1.941, com as Emendas n os 1 e 2, e 1.972/2002 (relator:
Deputado Geraldo Rezende); 1.951/2002 com as Emendas n os 1, 2 e
3 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.990/2002 (relator: Deputado
Márcio Kangussu). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.96412002, no
1° turno, deixa de ser aprecidado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Márcio Kangussu. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Neste
momento, o Deputado Geraldo Rezende transfere a Presidência ao
Deputado Agostinho Silveira. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade
dos Projetos de Lei nos 1.15112000 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Aílton Vilela, em virtude de redistribuição); 1.367/2001 e
1.973/2002 (relator: Deputado Geraldo Rezende); e 2.01512002
(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição).
Colocado em votação, é aprovado o requerimento do relator,
Deputado Agostinho Silveira, que solicita seja baixado em diligência
ao autor, o Projeto de Lei n° 1.932/2002. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 3/4/2002, às 10h30m, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Edson Rezende - Aílton Vilela -

Agostinho Silveira - Ivair Nogueira - Ermano Batista.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DOS CARTORIOS

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de abril de dois mil e
dois, comparecem na Saladas Comissões os Deputados Dilzon Meio,
Agostinho Silveira, Durval Angelo, Ivair Nogueira, Luiz Fernando Faria
e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Irani Barbosa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dilzon Meio, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida, visto ser esta a primeira reunião da
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os trabalhos. O Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado ivair Nogueira para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, verifica-se que foram eleitos, ambos
com seis votos, os Deputados Rêmolo Aloise e Ivair Nogueira, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Deputado Dilzon
Meio declara empossado o Presidente, a quem passa a direção dos
trabalhos. O Deputado Rêmolo Aloise agradece a confiança nele
depositada, dá posse ao Vice-Presidente e designa o Deputado
Agostinho Silveira como relator da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, às 151h15min de hoje, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 2 de abril de 2002.
Rêmolo Aloise, Presidente - Dilzon Meio - Agostinho Silveira - Durvai

Angelo - lvair Nogueira.

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

1.946/2002
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em teta

visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente dos
Comissários de Menores e de Assistência aos Menores Carentes da
Comarca de Mantena - ASBECOM -, com sede no Município de
Mantena.

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 Associação mencionada no relatório é uma entidade de caráter

beneficente, cultural, assistencial e de promoção humana, tendo por
objetivo essencial prestar atendimento ás famílias carentes do
Município de Mantena, notadamente no que tange ao ensino de 1° e
2° graus e profissionalizante, atendimento médico, hospitalar e doação
de medicamentos, zelando, dessa forma, pela melhoria das suas
condições de vida.

Conclusão
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.946/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.954/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Missão Aprisco, com sede no Município
de Belo Horizonte.

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

A Missão Aprisco é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Possui a
finalidade de promover a luta intransigente pela melhoria das
condições de vida da população de Belo Horizonte, especificamente
dos moradores do Bairro lO de Maio, amparando mãe solteiras e seus
filhos.

Além de propiciar educação de base, orientação vocacional e
profissional, por iniciativa própria, pode fundar e manter escolas em
colaboração com entidades públicas ou particulares.

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

1.954/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.963/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em análise visa a
declarar de utilidade pública o Movimento da Terceira Idade, com
sede no Município de Ipatinga.

Preliminarmente, o projeto foi encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma proposta.

Cabe agora a este órgão técnico deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo maior defender melhores

condições de vida para o idoso da comunidade de lpatinga.
Envida seus esforços na busca de soluções práticas para o seu

bem-estar e, através de palestras, grupos de estudo e mobilização de
órgãos públicos, busca obter recursos destinados a prestar-lhe
assistência.

Por tais considerações, justa se faz a outorga do título declaratório
de utilidade pública ao Movimento da Terceira Idade.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.963/2002 na forma proposta.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.989/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Madre de Deus de Minas, com
sede nesse município.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma proposta.

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 contribui de forma substancial para

habilitação e reabilitação do excepcional.
Para atingir esse objetivo, desenvolve atividades com fins

educativos, recreativos e culturais, das quais participam as famílias
dos excepcionais e a comunidade.

Procurando oferecer aos portadores de deficiência c bem-estar
físico, social e psicológico, estimula estudos  pesquisas referentes à
sua causa, bem como direcionados à formação de pessoal habilitado
ao seu tratamento.

Justo, portanto, outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.989/2002 na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Paulo Pettersen, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.543/2001
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Novo relator, nos termos do § 3 0 do ml. 138 do Regimento Interno)
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o Projeto de Lei n°
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1.543/2001 tem como objetivo alterar os critérios de cobrança de
tarifas do serviço de abastecimento de água prestado pela Companhia
de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dar outras
providências.

Em seu exame prévio, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

A vista de requerimento do Deputado Fábio Avelar, vem o projeto
agora a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
mérito na área ambiental. Rejeitado o parecer, foi designado novo
relator, em conformidade com o disposto no § 3 0 do art. 138 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de estabelecer uma nova formatação para os

preços praticados pela COPASA-MG na prestação dos serviços
públicos de distribuição de águas e coleta de esgotos, criando uma
nova tabela de tarifas, que considera o volume de água consumida de
fato pelos condomínios residenciais.

Na atual estrutura de cobrança, a empresa prestadora dos serviços
públicos fixa uma cota mínima de consumo, cujo valor é cobrado
independentemente da categoria do condomínio, sem levar em conta
se ele é constituído por pequenas unidades residenciais ou por outras
de maior porte. Segundo a justificação do projeto, tal medida prejudica
os moradores dos conjuntos residenciais que atendem a populações
de baixa renda e, por outro lado, incentiva-os ao consumo abusivo,
uma vez que o volume mínimo estabelecido para a cobrança da taxa é
bem maior que o necessário para o atendimento normal a esse tipo de
residência.

Na fase de discussão do projeto, os Deputados Fábio Avelar e
Miguel Martini argumentaram a necessidade de serem ouvidas as
partes envolvidas na matéria objeto da proposição. Dessa forma,
realizou-se uma audiência pública da Comissão para ouvir
representantes da COPASA-MG, do FROCON e de condomínios
interessados, com o objetivo de colher subsídios para o
aprimoramento deste parecer.
Os representantes da COPASA-MG contribuíram com farta

documentação e ampla exposição sobre a estrutura de preços
praticados pela concessionária para a distribuição de água aos
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consumidores. Demonstrou-se, assim, que a atual estrutura de
preços da concessionária não deve ser modificada, pois observa uma
média de consumo na distribuição aos condomínios.

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

1.543/2001.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
José Milton, Presidente - Márcio Cunha, relator - Fábio Avelar -

Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.941/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°
1.941/2002 institui o Programa e o Fundo de Desenvolvimento das
Áreas Integrantes das Regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba
- Pró-Triângulo - e dá outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2002 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos
Municipais e Regionalização 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 referido programa destina-se a promover o desenvolvimento

harmônico das áreas selecionadas e servir de meio de representação
das regiões do Triângulo e Alto Paranaíba no Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO. Nesse sentido, constitui um
Conselho Diretor composto de 17 membros. Já em relação ao fundo,
o projeto apenas dispõe sobre seus recursos, entre os quais as
contribuições de pessoas jurídicas, que poderão deduzi-Ias do saldo
devedor do ICMS e do ISS, mediante a prévia aprovação das
Secretarias da Fazenda estadual e municipal competentes.

Quanto à criação do programa, a Constituição Estadual trata, no art.
41, da atuação estatal de forma regionalizada, com vistas à
articulação da ação administrativa em um mesmo complexo
geoeconômico e social, para promover o desenvolvimento sustentável
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e reduzir as desigualdades regionais.

A instituição de programa por iniciativa parlamentar é matéria de
duvidosa constitucional idade à luz do ordenamento jurídico. Em
primeiro lugar, destacamos que todos os programas ou projetos que
oneram os cofres públicos devem ser necessariamente incluídos na
Lei Orçamentária Anual, de iniciativa privativa do Governador do
Estado. Não sendo o caso, o Supremo Tribunal Federal tem
sustentado a desnecessidade de lei votada e aprovada pelo
parlamento nesse sentido. Em segundo lugar, não podemos perder de
vista que, no sistema presidencialista de governo, cabe ao Chefe do
Poder Executivo elaborar o plano de ação administrativa e financeira
de seu governo, por meio de vários instrumentos legais, tais como o
PPAG, a LIDO, o PMDI e a Lei Orçamentária, esta última detalhando
em metas físicas o alcance que se almeja com a ação administrativa
do Estado.

Evidentemente, como já observamos, essa é uma matéria
controvertida, pois, quando se legisla sobre meio ambiente, saúde,
sistema penitenciário e outras áreas, estabelecemos tantas
obrigações para o poder público, que muitas vezes fica difícil separar
o que é e o que não é efetivamente um programa. Na verdade, não
temos um conceito fechado do que se deve entender por programa,
mas apenas noções sobre o tema, tendo como exemplo, no processo
legislativo, aqueles desenvolvidos no âmbito da Lei Orçamentária, na
qual são fixados precisamente os recursos financeiros e as metas a
atingir. Em face disso, a expressão dá azo ao seu emprego incorreto
em diversos projetos de lei. No caso da proposição em exame,
entendemos que ela não trata de um programa propriamente dito, mas
sim de normas de organização administrativa. Tanto é assim, que a
intenção é o agrupamento de municípios de um mesmo complexo
geoeconômico e social para a consecução de uma política de
desenvolvimento harmônico, o que motivou evidentemente a
necessidade de constituição de um Conselho Diretor para coordená-lo
e gerenciá-lo e de um órgão executivo - a Unidade Técnica - para
implementar as ações tomadas por esse órgão colegiado.

Portanto, o projeto lida, na verdade, com a estruturação do
Executivo. Ora, pela Constituição do Estado, leis versando sobre a
organização desse Poder são de iniciativa privativa do Governador.



162
Assim, a proposição padece desse vício de forma. Não obstante, a
Constituição agasalha o princípio de que tais máculas podem ser
sanadas por meio da sanção. Tendo em vista essa possibilidade,
estamos lançando mão, neste parecer, desse princípio, a fim de que a
proposição possa ser discutida mais detalhadamente nas comissões
de mérito às quais foi distribuída. Por ser oportuno, recomendamos à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária promover
acurado exame com vistas a verificar se o projeto está ou não criando
uma despesa nova para o poder público, a fim de, se for o caso,
promover as alterações na legislação pertinente.

Relativamente ao fundo, ele não cumpre as exigências da Lei
Complementar Estadual n° 27, de 1993; por essa razão, devem ser
suprimidos os dispositivos do projeto que tratam dessa matéria, o que
fazemos por meio da Emenda ri0 1.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 2 com vistas a aprimorar a
redação do art. 1° do projeto, tendo em vista que ele omite a lei federal
que trata do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
- FCO.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.941/2002 com
as Emendas n

o
s 1 e 2 a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprimam-se o art. 2° e a expressão "e o fundo" na ementa do

projeto.
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituído o Programa de Desenvolvimento de Áreas

Integradas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com os objetivos de
promover o desenvolvimento harmônico de áreas selecionadas, por
meio da ampliação e melhoria da infra-estrutura econômica e social e
dinamização das atividades produtivas, e de representar a região no
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO -, a
que se refere a Lei Federal n°7.827, de 27 de setembro de 1989.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Aílton

Vilela - Márcio Kangussu.
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PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.945/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n°

1.94512002 acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei n° 13.694, de
10/9/2000.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2002, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo acrescentar o § 50 ao art. 1° da Lei n°

13.694, de 2000, a fim de atribuir às parcelas remuneratórias pagas a
título de vantagem pessoal e concedidas em decorrência da aplicação
do art. 10 da Lei n° 10.470, de 1991, a denominação de "vencimento
básico complementar" no demonstrativo de pagamento, conhecido
como "contracheque', do ex-servidor da extinta MinasCaixa, absorvido
no quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo.
Além disso, objetiva determinar que, nesse vencimento complementar,
incidirão todos os direitos inerentes ao vencimento básico.

A Lei n° 13.694, de 2000, que se propõe alterar, autoriza o cálculo
do valor das referidas parcelas remuneratórias, segundo os critérios
adotados até agosto de 1994, sendo deduzido do valor apurado o
equivalente à majoração ocorrida no vencimento básico do servidor.

De acordo com a citada lei, o pagamento do valor devido, que não
será retroativo, ficará condicionado à renúncia da ação, mediante
acordo nos autos, e não poderá resultar remuneração superior à
definida em lei para o cargo de Secretário Adjunto de Estado.
Finalmente, estabelece que, ao valor obtido em virtude do cálculo,
aplicam-se os índices de reajuste concedidos a partir de setembro de
1994.

Com efeito, nos termos da Lei n° 10.470, de 1991, o ato de absorção
não acarretará redução da remuneração recebida pelo servidor em
15/3/91, devendo este perceber a diferença, a título de vantagem
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pessoal, quando o valor da remuneração for superior ao do
símbolo de vencimento correspondente ao seu posicionamento,
exceto se ele puder ser posicionado em nível superior correspondente
à remuneração percebida. Dispõe, ainda, que, sobre a diferença,
incidirão os adicionais por tempo de serviço e os percentuais de
reajustamento de vencimentos concedido ao funcionalismo, em
caráter geral.

Todavia, com a conversão em URVs das tabelas de vencimentos
dos servidores públicos do Poder Executivo pela Lei n° 11.510, de
1994, e com a sistemática adotada pelo Decreto n° 36.014, de 1994,
que estabeleceu as referidas tabelas, os ex-servidores da extinta
MinasCaixa deixaram de perceber a vantagem pessoal na forma em
que lhes foi assegurada, a ser restabelecida nos termos da Lei n°
13.694, de 2000, que a proposição em tela objetiva alterar.

Impõe-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar ação
direta de inconstitucional idade contra disposição legal semelhante,
julgou, por unanimidade de votos, procedente a ação para declarar
inconstitucional artigo de lei que tornava fixa e irreajustável vantagem
pessoal assegurada relativamente a parcela que exceder o padrão de
vencimento ou salário básico anterior à lei.

Eis o teor da decisão: "Por unanimidade de votos, o Tribunal julgou
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade, no § 5 0 do
art. 10 da Lei n° 6.317, de 09.08.91, do Estado da Bahia, da
expressão 'fixa e irreajustável, a ser absorvida em futuros aumentos',
com a interpretação de que da inconstitucionalidade declarada não
resulta obrigatória a extensão vantagem pessoal em causa de
eventuais aumentos reais da remuneração do exercício de cargo em
regime de dedicação exclusiva mas, apenas dos reajustes gerais
objeto do art. 37, X, da Constituição Federal. Votou o Presidente. -
Plenário, 11.11.1996. - Acórdão, DJ 14.05.2001. - Republicação, DJ
18.05.2001". Dessa forma, reconheceu o egrégio Tribunal que é
cabível a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices, da vantagem pessoal, excluídos os acréscimos
pecuniários concedidos em virtude das peculiaridades do exercício de
cargo.

Trata, pois, a proposição de garantir a manutenção de um direito
concedido por legislações anteriores e assegurado pela lei de
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absorção, salientando que a matéria está inserida no âmbito do
regime jurídico de servidor público, cuja iniciativa legislativa é privativa
do Governador do Estado, conforme estabelece o art. 66, inciso III,
letra "b", da Constituição Estadual.

Pelas razões aduzidas, apresentamos, ao final, a Emenda n° 1,
corrigindo uma impropriedade terminológica e tratando da incidência
dos direitos inerentes ao vencimento básico, de que trata a
proposição. A propósito, a própria lei de absorção apenas assegurou o
pagamento de adicionais por tempo de serviço e os percentuais de
reajustamento de vencimentos, em caráter geral, daí se verifica sua
consonância com o mencionado entendimento do Supremo Tribunal
Federal.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.945/2002 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Ar[. 10 - O art. 10 da Lei n° 13.694, de 1° de setembro de 2000, fica

acrescido do seguinte § 5°:
'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 concedido ao funcionalismo, em caráter geral,
correspondente ao respectivo símbolo de vencimento.'.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.951/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal do
Professor da Rede Estadual de Ensino e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2002, foi o projeto
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distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa

Estadual de Saúde Vocal, objetivando a prevenção de disfonias em
professores da rede estadual de ensino, com a realização, inclusive,
de pelo menos um curso teórico-prático anual destinado a orientar os
professores sobre o uso adequado da voz. Determina, ainda, que
caberá às Secretarias de Estado da Saúde e da Educação a
formulação de diretrizes para viabilizar a execução do Programa,
ficando a sua coordenação a cargo de profissional de fonoaudiologia.

De inicio, lembramos que a elaboração e a execução de programas
são atividades administrativas e estão inseridas na competência
material do Estado, conforme determina o art. 23, inciso II, da
Constituição Federal, que estabelece a competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para zelar pela
saúde e assistência pública. Por essa razão, apresentamos a Emenda
n° 1, que dá nova redação ao art. 1 1 do projeto, retirando a
autorização dada ao Poder Executivo para implantar o Programa, uma
vez que essa autorização já foi concedida àquele Poder pela
autoridade máxima que advém da Constituição da República.

Acrescente-se que a Cana Magna, no seu art. 24, inciso XII, atribui à
União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde.

Verificando, todavia, que o art. 3° do projeto contraria frontalmente o
princípio da reserva de iniciativa, estabelecido no art. 66, inciso III,
alínea "e", da Constituição do Estado, apresentamos a Emenda n° 2,
que suprime o referido artigo. No dispositivo em questão, quis o
legislador atribuir funções às Secretarias de Estado da Saúde e da
Educação. Ora, as Secretarias de Estado são órgãos integrantes da
administração direta do Estado, subordinadas, portanto, ao Chefe do
Poder Executivo. Diante desse fato, não pode o Poder Legislativo,
mediante lei de sua iniciativa, enviar comando a outro Poder
constituído, de sorte que venha a interferir no funcionamento de
qualquer órgão vinculado a esse Poder, sob pena de invadir a reserva
de competência constitucionalmente atribuída a cada um dos
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Poderes.

Desse modo, a identificação dos órgãos da administração pública
direta aos quais caberá a implementação do Programa deve ficar a
cargo do Poder Executivo, por ocasião da regulamentação da lei, já
prevista no art. 60 do projeto.

Outrossim, apresentamos a Emenda n° 3, que dá nova redação ao
art. 70 do projeto, buscando assegurar a prévia inclusão do Programa
na lei orçamentária anual.

Diante, pois, da justificação exposta, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n° 1.951/2002 com as Emendas n
o
s 1 a 3, a seguir

apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica criado o Programa Estadual de Saúde Vocal,

destinado a prevenir o diagnóstico de disfonias em professores da
rede estadual de ensino.".

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 30 do projeto, renumerando-se os demais.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 7° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de

sua publicação.".
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela

- Agostinho Silveira - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.955/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Segurança
Pública.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2002, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Nos termos do art. 102, III, 'a", combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber
parecer quanto a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a instituir o

Fundo Estadual de Segurança Pública para custear o treinamento e a
reciclagem dos policiais e a aquisição de equipamentos e armamentos
com recursos oriundos de transferências previstas no orçamento
estadual, convênios e doações. O projeto estabelece, ainda, a
composição de um conselho gestor do fundo, a ser designado pelo
Poder Executivo, com a responsabilidade de elaborar as atribuições e
o regulamento do fundo.

A criação de um fundo estadual destinado a apoiar financeiramente
a qualificação e o reaparelhamento das Polícias Militar e Civil e do
Corpo de Bombeiros vem ao encontro do preconizado pelo art. 144 da
Constituição da República, que dispõe ser a segurança pública dever
do Estado e direito e responsabilidade de todos. No âmbito estadual, a
Constituição mineira estabelece, no inciso V do art. 2 0 , como objetivo
prioritário do Estado criar condições para a segurança e a ordem
pública.

Com relação à criação de fundo de qualquer natureza, o inciso IX do
art. 167 da Carta Magna exige prévia autorização legislativa, e a
legislação estadual impõe a observação da Lei Complementar n.° 27,
de 1993, com as alterações propostas pela Lei Complementar n° 36,
de 1995.

Em seu art. 30, a Lei Complementar n° 27 determina que a norma
instituidora de um fundo deve estabelecer seus objetivos,
beneficiários, órgão gestor, agente financeiro e grupo coordenador,
com suas respectivas atribuições. Além disso, deve fixar as normas e
condições de seu funcionamento, o prazo de duração, as condições
para liberação de recursos e a especificação das contrapartidas a
serem exigidas dos beneficiários.

Neste sentido, apresentamos o Substitutivo n° 1, com o objetivo de
adequar o projeto de lei em análise às exigências da Lei
Complementar n°27.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade do Projeto de Lei n.° 1.955/2002 na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP

- com o objetivo de apoiar projetos que visem a:
- treinar e reciclar os integrantes das Polícias Militar e Civil e do

Corpo de Bombeiros Militar;
II - adquirir equipamentos e armamentos;
III - implementar sistema conjunto de informação e estatística para

as polícias;
IV - promover a integração entre os órgãos de segurança pública.
Ad. 20 - São beneficiários do FESP:
- a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

II - o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
III - a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Podem ser beneficiárias dos recursos do fundo,

mediante convênio, as prefeituras que comprovarem o funcionamento
de conselho municipal, integrado paritariamente por representantes do
poder público e da sociedade civil, que esteja atuando nas áreas de
segurança pública, de defesa social e de defesa dos direitos humanos
pelo prazo mínimo de seis meses na data da solicitação.

Art. 30 - Os recursos do fundo são oriundos de:
- transferências previstas no orçamento estadual;

II - convênios, acordos ou instrumentos congêneres;
III - doações, auxílios, contribuições e legados;
IV - outras receitas.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão

depositados em conta especial no Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG.

Art. 40 - São condições para a liberação dos recursos do fundo:
- apresentação pelos beneficiários de projetos relacionados aos

objetivos do fundo;
II - demonstração da viabilidade técnica do projeto e de sua

adequação às necessidades de segurança do Estado;
III - projeto com prazo de duração inferior a dois anos;
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IV - oferecimento de contrapartida equivalente a, no mínimo, 10%

(dez por cento) do valor total do projeto.
Art. 50 - O órgão gestor do FESP é a Secretaria de Estado da

Fazenda, à qual incumbe entre outras atribuições:
- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no

orçamento do fundo antes de sua aplicação;
II - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e

acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de
caixa;

III - responsabilizar-se pela execução do cronograma tísico-
financeiro do projeto ou da atividade beneficiados com recursos do
fundo.

Art. 6° - O agente financeiro do FESP é o BDMG, ao qual compete:
- aplicar os recursos do fundo segundo as normas e os

procedimentos definidos pelo órgão competente;
II - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias

de caixa para evitar a descapitalização do fundo;
III - comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco dias úteis,

a realização de depósitos a crédito do fundo, com especificação da
origem;

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do fundo sob
sua responsabilidade.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 7° - O grupo coordenador do FESP será composto por:
- um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação-Geral;
II - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - um representante do BDMG;
IV - um representante da Secretaria de Estado da Segurança

Pública;
V - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de

Direitos Humanos;
VI - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
VII - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais;
VIII - um representante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
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IX - um representante da Comissão de Direitos Humanos da

Assembléia Legislativa;
X - dois representantes, escolhidos em reunião pública, de entidades

civis sem fins lucrativos e voltadas para a promoção dos direitos
humanos, que tenham sede e área de atuação no Estado.

Art. 80 - Compete ao grupo coordenador:
- elaborar a política geral de aplicação dos recursos, fixar diretrizes

e prioridades e aprovar o cronograma previsto;
II - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as

diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamental e nas
deliberações do Conselho de Defesa Social;

III - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos;
IV - elaborar a proposta orçamentária do fundo;
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do

fundo;
VI - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do fundo,

quando necessário.
Art. 90 - Os beneficiados com recursos do FESP prestarão ao órgão

gestor informações sobre o desempenho de suas ações de segurança
pública, especialmente quanto a controle e resultado dos projetos
apoiados pelo fundo.

Art. 10 - O FESP, de natureza e individuação contábeis, tem prazo
de duração indeterminado.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros do FESP obedecerão ao
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1994, e às
normas do Tribunal de Contas do Estado, serão atualizados
mensalmente e colocados à disposição, para consulta pública, por
meio da Internet.
Parágrafo único - Observado o disposto neste artigo, os

demonstrativos referentes a recursos repassados aos municípios
serão encaminhados ao conselho municipal a que se refere o
parágrafo único do art. 20 desta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Aílton Vilela.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI í1°

1.974/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a

Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002 e
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.
Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

O Projeto de Lei n° 1.974/2002 autoriza o Poder Executivo a reduzir
para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas com ferros e
aços não planos e produtos do setor de artefatos de cimento.
Determina também que tal imposto incidirá sobre 62,5% do valor das
saídas do produto resultante da industrialização do algodão, pelo
prazo de doze meses, contados da publicação da lei, desde que o
contribuinte beneficiário respeite cumulativamente as condições
estabelecidas na lei.

Essas medidas, segundo o Governador, visam a minimizar os
efeitos da ação de outros Estados da Federação, que, por meio da
concessão unilateral de créditos presumidos, têm impingido a Minas
Gerais créditos de ICMS superiores ao devido. Ressalta o Chefe do
Executivo, no entanto, que essa providência não importará aumento
de custo da produção para a indústria mineira de algodão, tendo em
vista a redução da carga tributária na saída do produto acabado.
Esclarece, outrossim, que a redução da carga do ICMS para os
setores de aços e ferros não planos e artefatos de cimento objetiva
proporcionar igualdade de condições da concorrência nas operações
internas praticadas pelos respectivos estabelecimentos industriais.

Ainda segundo o Governador, a compensação da perda de receita
decorrente da desoneração tributária será feita por meio da denúncia
do Convênio ICMS 112/89, que trata da redução de 33,33% nas
operações com gás liquefeito de petróleo - GLP. Em outras palavras,
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o Governo mineiro buscará restabelecer a alíquota de 18% sobre o
valor de venda desse produto.

Portanto, a intenção do Executivo é conter a perda de arrecadação
tributária e de mercado em face do tratamento dispensado pelos
demais Estados da Federação às operações do ICMS relacionadas a
tais produtos e fomentar a indústria têxtil de algodão, especialmente
nas regiões mineiras que tradicionalmente operam nesse setor.

Como se observa, a redução da carga tributária do ICMS nas
situações mencionadas tem como limite a alíquota de 12%.

A Constituição Federal dispõe, no ad. 155, § 2°, IV e VI, que as
alíquotas internas do ICMS não poderão ser inferiores às previstas
para as operações interestaduais, fixadas pelo Senado Federal.
Nesse sentido, o Senado estabeleceu, por meio da Resolução n° 22,
de 19/5/89, a alíquota de 12% como regra geral e 7% nas operações e
prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, destinadas às
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito
Santo.

Portanto, o Estado de Minas pode promover o pretendido ajuste na
sua legislação tributária, independentemente de prévia manifestação
do CONFAZ, que é obrigatória quando a redução da aliquota for
inferior a 12%.

A denúncia do Convênio ICMS 112/89 para fins de recomposição da
presumida perda de receita tributária é um instrumento previsto na Lei
Complementar Federal n° 24, de 7/1/75, visando à revogação total ou
parcial de acordos firmados pelos entes da Federação com base no
ICMS. Para que a denúncia seja acolhida, é necessária a aprovação
de pelo menos 4/5 dos representantes presentes na reunião do
CON FAZ.

Na hipótese de a denúncia ser aceita, para restaurar a alíquota de
18% para o GLP, o aumento da carga tributária só poderá entrar em
vigor no exercício financeiro subseqüente à data de aprovação da
nova regra, em face do princípio da anterioridade, de que trata o art.
150, III, 'b", da Constituição Federal.

Nos termos do art. 14, II, § 2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária decorrente da diminuição de alíquota só poderão entrar em
vigor quando forem implementadas as medidas de compensação
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tributária.

Essas condicionantes, todavia, não impedem a tramitação do projeto
nesta Casa. Certamente, o Governo aguardará a decisão do CONFAZ
relativamente à denúncia do Convênio ICMS 112/89 para, então,
promover o ajuste tributário almejado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.97412002.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Aílton Vilela - Agostinho

Silveira - Edson Rezende.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°790/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús, o Projeto de Lei n°
790/2000 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
o imóvel que especifica ao Município de Itamonte.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Retorna, agora,
a esta Comissão, a fim de ser elaborado parecer para o 2 0 turno, nos
termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A necessidade de projeto de lei da natureza do que ora analisamos

é decorrente de normas de caráter constitucional, administrativo e de
direito financeiro que exigem a autorização legislativa para se fazer
movimentação contábil com os bens imóveis do patrimônio do Estado

Sobre o assunto, reiteramos o entendimento desta Comissão
exarado no 1° turno, favorável à aprovação do projeto de lei sob
comento, com a modificação proposta pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição não
acarreta despesas ou encargos para o Estado e não causa nenhum
impacto na lei orçamentária. Trata-se apenas de transferir um bem
imóvel ao patrimônio do município para que seja edificada uma
unidade escolar, atendendo, assim, aos anseios da comunidade e, por
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conseqüência, ao interesse público, que deve revestir todo negócio
jurídico dessa espécie.

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

790/2000, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Dilzon Meio - Antônio Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 790/2000

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Itamonte.

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

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

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

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

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

PARECER SOBRE A SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1 AO
PROJETO DE LEI N° 799/2000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e
do Turismo Sustentável no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. Em seguida, esta Comissão opinou pela
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aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2.

Submetido à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o
projeto recebeu parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
2, com a Emenda n° 1.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária perdeu o
prazo para emitir parecer.

Encerrada a discussão em 1° turno, foi apresentada, em Plenário, a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, que vem a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 188, § 20, c/c o art. 102, XIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A subemenda em pauta tem como objetivo estabelecer que as

Secretarias de Turismo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável sejam as responsáveis pela regulamentação da lei
originada do projeto em exame.

Entretanto, a referida subemenda trata de matéria que exorbita a
competência desta Casa Legislativa quando estabelece competências
às Secretarias de Estado, contrariando o que dita a Constituição do
Estado, em seu art. 90, VII, que prevê:

"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel
execução, expedir decretos e regulamentos.".

Visando a sanar tal vício, apresentamos, ao final deste parecer, a
Subemenda n° 2 à Emenda n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Subemenda n° 1 à

Emenda n° 1, apresentada em Plenário, e pela aprovação da
Subemenda n°2 à Emenda n° 1, a seguir apresentada.

SUBEMENDA N°2 À EMENDA N° 1
"Art. 70 - O Poder Executivo, mediante proposta da Secretaria de

Estado de Turismo, ouvidos os órgãos do Estado cujas áreas de
atuação têm interface com o disposto nesta lei, regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Elbe Brandão, Presidente - Márcio Cunha, relator - Ambrósio Pinto.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 339a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/4/2002
Presidência dos Deputados Ivo José e Eduardo Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ta
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 0 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 2.072
a 2.082/2002 - Projeto de Resolução n° 2.083/2002 - Requerimentos
nos 3.237 a 3.241/2002 - Requerimentos da Comissão Especial da
Prostituição Infantil, da Comissão de Fiscalização Financeira e dos
Deputados Miguel Martini e Dinis Pinheiro - Comunicações:
Comunicação da Deputada Maria OUvia e da Comissão do Trabalho -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada,
Hely Tarqüínio, Doutor Viana, Márcio Cunha e Bené Guedes - 2 Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e
Miguel Martini; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão Especial da Prostituição Infantil e da
Comissão de Fiscalização Financeira; aprovação - 2a Fase: Existência
de quórum para discussão - Discussão de Proposições: Discussão,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.061;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento
da discussão - Discussão, em turno único, dos Vetos Totais às
Proposições de Lei n

o
s 15.024, 15.026 e 15.042; encerramento da

discussão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 15.048; designação de relator; utilização pelo relator do
prazo regimental para emissão do seu parecer - Discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.050; designação de
relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do
seu parecer - Discussão, em turno único, dos Vetos Parciais às
Proposições de Lei n

o
s 15.051, 15.052 e 15.055; encerramento da

discussão - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.063; encerramento da discussão - Encerramento - Ordem do
Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Adelino de Carvalho -

Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - 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 Eduardo Brandão) - As 14h15min, a

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

i a Parte
ja Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia,	Secretária "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Eduardo Hermeto, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Rodrigo Maia, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.098/2002, da Comissão de Educação.
Do Sr. Ivon Borges Martins, Presidente da FEAM, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 2.957/2001, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, encaminhando
documentação relativa ao FUNDESE-GERAMINAS, em atenção ao
Requerimento n°2.895/2001, do Deptutado Miguel Martini.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.786/2001, da Comissão de Transporte.

Do Sr. José Elcio S. Montese, Coordenador da Inventariança do
DNER em Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.909/2001, do Deputado Ivair Nogueira.

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo, comunicando que o
Ministério da Agricultura liberou os recursos referentes ao convênio
firmado com a Cooperativa Agropecuária Região Leste de Minas
Gerais de Responsabilidade Ltda. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Presidente da
AMAGIS, agradecendo voto de congratulações formulado por esta
Casa a partir de requerimento do Deputado Amilcar Martins.

Do Sr. Rubens Moriton Coimbra, Vice-Presidente da FEBRAPAM,
encaminhando lista das associações filiadas a essa Federação. (- à
Comissão Especial da Lista de Assinantes.)

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:

PROJETO DE LEI N° 2.072/2002
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica do Leste de

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

do Leste de Minas - ASSELEM -, com sede no Município de
Manhuaçu.
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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, 2 de abril de 2002.
João Leite
Justificação: A ASSELEM, com sede no Município de Manhuaçu, é

uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1978, que promove
a educação, a cultura e a assistência social na região de Manhuaçu,
por meio de ações de caráter assistencial para a promoção humana e
o bem-estar social.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias
para a população de Manhuaçu, pelo que conto com o apoio dos
nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.073/2002
Declara de utilidade pública a União dos Ex-Alunos de Dom Bosco

de Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a União dos Ex-Alunos

de Dom Bosco de Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A União dos Ex-Alunos de Dom Bosco de Paraguaçu é

uma sociedade civil sem fins lucrativos cuja finalidade é prestar
assistência a crianças de 4 a 16 anos e desenvolver atividades
específicas voltadas para a educação e a formação moral, religiosa e
cívica delas.

A entidade coordena, também, atividades desportivas, culturais e
sociais como forma de congregar os membros de seu corpo diretivo.

Pelo trabalho da União em prol da população carente local,
solicitamos aos companheiros parlamentares a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.074/2002
Dá a denominação de Vereador Vicente Bernardes Dias à extensão

da estrada LMG-737, que liga a BR-365 ao Município de Cruzeiro da
Fortaleza.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Vereador Vicente Bernardes Dias a

extensão da estrada LMG-737, que liga a BR-365 ao Município de
Cruzeiro da Fortaleza.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O referido trecho rodoviário encontra-se sem

denominação oficial, conforme o "Boletim Rodoviário - 2000",
elaborado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Entendemos ser absolutamente justa a homenagem que fazemos
através do presente projeto de lei, uma vez que o Vereador Vicente
Bernardes Dias foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes na
política do Município de Guimarânia. Foi eleito Vereador em 1963 e
reeleito até se aposentar, em 1983.

O Vereador Vicente Bernardes Dias fez muito por Guimarânia, bem
como pelas pessoas que lá vivem ou viveram. Foi um político
incansável e sempre buscou promover o bem-estar de sua
comunidade. Reconhecer a sua importância é reforçar os ditos da
história desse município, e fazer isso é cultivar a história de nosso
Estado.

Pela importância do que aqui se propõe, contamos com o apoio de
nossos ilustres pares para a aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.075/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Parque da Banheira, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Parque da Banheira, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Parque da

Banheira é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos;
não remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros,
vantagens ou bonificação a seus dirigentes. Fundada em 12/4/99,
encontra-se em pleno e regular funcionamento desde então,
cumprindo sua finalidade principal, qual seja combater a fome e a
pobreza, proteger e assistir famílias carentes nas áreas da saúde,
educação, habitação e assistência social. Ainda tem como objetivo a
defesa do consumidor e do meio ambiente, bem corno a promoção da
integração do cidadão no mercado de trabalho. E, pois, de suma
importância.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres 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° 2.076/2002
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Santa Cruz

Cantinho da Sagrada Face de Jesus, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

Santa Cruz Cantinho da Sagrada Face de Jesus, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O Centro Comunitário Santa Cruz Cantinho da Sagrada

Face de Jesus é uma entidade civil de direito privado, sem fins



183
lucrativos; não remunera os membros de sua diretoria nem distribui
lucros, vantagens ou bonificação a seus dirigentes. Fundada em
30/6/97, encontra-se em pleno e regular funcionamento desde então,
cumprindo sua finalidade principal, qual seja promover o indivíduo,
para que haja conscientização coletiva do que é cidadania, visando ao
desenvolvimento social, cultural e econômico do bairro.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres 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°2.077/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

do Carmo da Sociedade São Vicente de Paula, com sede no
Município de Carmo do Paranaiba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular

Nossa Senhora do Carmo da Sociedade São Vicente de Paula, com
sede no Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho Particular Nossa Senhora do Carmo da

Sociedade São Vicente de Paula é uma entidade civil de direito
privado, sem fins lucrativos; não remunera os membros de sua
diretoria nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a seus
dirigentes. Fundada em 30/6/85, encontra-se em pleno e regular
funcionamento desde então, cumprindo sua finalidade principal, qual
seja trabalhar em prol do cumprimento das normas gerais e de
funcionamento das unidades vicentinas, tais como assistência social a
famílias carentes, idosos e crianças.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.07812002

Declara de utilidade pública a Associação do Grupo Folclórico
Moçambique Filhos do Espírito Santo, com sede no Município de
Carmo do Paranaiba.

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

Folclórico Moçambique Filhos do Espírito Santo, com sede no
Município de Carmo do Paranaiba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação do Grupo Folclórico Moçambique Filhos

do Espírito Santo é uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos; não remunera os membros de sua diretoria nem distribui
lucros, vantagens ou bonificação a seus dirigentes. Fundada em
18/12/85, encontra-se em pleno e regular funcionamento desde então,
cumprindo sua finalidade principal, qual seja a divulgação do folclore e
de outros movimentos culturais que visem preservar e difundir a
cultura afro-brasileira. Para isso, promove a integração de seus
associados com a comunidade ê outras instituições que tenham a
preservação da cultura como seu objetivo maior.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.079/2002
Declara de utilidade pública a Associação do Grupo Folclórico

Congado Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

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

Folclórico Congado Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 3 de abril de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação do Grupo Folclórico Congado Nossa

Senhora do Rosário é uma entidade civil de direito privado sem fins
lucrativos que não remunera os membros de sua diretoria nem
distribui lucros, vantagens nem bonificação a seus dirigentes.
Fundada em 7/10/64, encontra-se em pleno e regular funcionamento
desde então, cumprindo sua finalidade principal, qual seja a
divulgação do folclore e de outros movimentos culturais que visem a
preservar e a difundir a cultura afro-brasileira. Para isso, promove a
integração de seus associados com a comunidade e outras
instituições que tenham a preservação da cultura como seu objetivo
maior.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.080/2002
Declara de utilidade pública a Associação do Congado Viagem de

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

Congado Viagem de Maria, com sede no Município de Carmo do
Parana íba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação do Congado Viagem de Maria é uma

entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que não remunera
os membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens nem
bonificação a seus dirigentes. Fundada em 25/8/99, encontra-se em
pleno e regular funcionamento desde então, cumprindo sua finalidade
principal, qual seja a divulgação do folclore e de outros movimentos
culturais que visem a preservar e a difundir a cultura afro-brasileira.
Para isso, promove a integração de seus associados na comunidade e
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o intercâmbio com outras instituições que tenham a preservação da
cultura como seu objetivo maior.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares
para a 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. 108, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.081/2002
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 13.773, de 14 de dezembro de

2000, que declara de utilidade pública o Núcleo de Psicanálise,
Estudos e Práticas Institucionais, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 9 art. 1° da Lei n° 13.773, de 14 de dezembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Psicanálise

e Práticas Institucionais, 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, 3 de abril de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: A Lei n° 13.773, de 14/12/2000, declarou de utilidade

pública o Núcleo de Psicanálise, Estudos e Práticas Institucionais,
com sede em Belo Horizonte.

O Núcleo foi fundado em 819/93, com o objetivo de desenvolver
programas no âmbito social, cultural, educativo e formativo, visando a
promoção da subjetividade e a inserção social dos indivíduos como
cidadãos responsáveis e sem nenhuma discriminação.

Desde então, tem cumprido seus objetivos e desempenhado um
papel de suma importância no que se refere a questões de cunho
social no Estado.

Recentemente, foi discutida em assembléia a alteração de diversos
artigos de seu estatuto, bem como do nome da entidade, que passou
a ser denominada Núcleo de Psicanálise e Práticas Institucionais.

Em razão disso, se impõe a alteração da legislação que declarou o
Núcleo como de utilidade pública. E o que se busca com o presente
projeto de lei, pelo que contamos com o apoio de nossos ilustres
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pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 2.082/2002
Declara de utilidade pública o Aeroclube de Poços de Caldas, com

sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Aeroclube de Poços de

Caldas, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2002.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O Aeroclube de Poços de Caldas, fundado em 17/9/43,

é uma entidade sem fins lucrativos já reconhecida como de utilidade
pública municipal.

Fundado há quase seis décadas, tem como objetivo o ensino e a
pratica da aviação civil em todas as suas modalidades.
Secundariamente cumpre missões emergenciais de notório interesse
público, na proteção e no socorro da população e em auxílio aos
Poderes constituídos do Município de Poços de Caldas.

Durante sua existência, o Aeroclube de Poços de Caldas tem
prestado inegáveis serviços a toda a população sul-mineira, em
parceria com os órgãos públicos. Nessas condições, está plenamente
enquadrado para o seu reconhecimento de utilidade pública em nível
estadual, pelo que espero o costumeiro apoio dos meus pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.083/2002
Aprova o encaminhamento de propostas de emenda à Constituição

ao Congresso Nacional, na forma do art. 60, III, da Constituição da
República.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovado o encaminhamento ao Congresso Nacional,
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na forma prevista no art. 60, III, da Constituição da República, das
propostas de emenda à Constituição constantes nos Anexos 1, II e III
desta resolução.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Mesa da Assembléia
Justificação: Usando da prerrogativa consignada no art. 60, III, da

Carta Magna, são três as propostas de emenda à Constituição da
República que pretendemos subscrever, juntamente com outras
Casas Legislativas estaduais.

A primeira, constante no Anexo 1, tem por objetivo alterar os
dispositivos constitucionais relativos à repartição de competência
legislativa entre os entes federados, evidentemente para ampliar a
atuação do Estado membro no campo legiferante. Trata-se de
transferir do âmbito da competência privativa da União para o rol da
competência legislativa concorrente matérias como trânsito, jazidas,
minas, outros recursos minerais e metalurgia, normas de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização da
polícia militar e do corpo de bombeiros militar, temas que devem ser
tratados conforme as peculiaridades dos Estados, tendo em vista a
multiplicidade dos interesses regionais em torno dessas questões.
Segundo a proposta, retira-se, também, da alçada privativa da União a
competência para legislar sobre sorteios.

A segunda proposta, constante no Anexo II, a qual também
pretendemos subscrever, refere-se a criação, incorporação, fusão e
desmembramento de municípios, assunto que interessa muito
particularmente à organização dos Estados federados. A proposta
pretende restabelecer a antiga redação do art. 18, § 40, da Carta
Magna, antes da modificação introduzida pela Emenda à Constituição
n° 15, de 1996, a qual determina que o processo político de criação,
fusão ou desmembramento dos referidos entes federados só pode
ocorrer dentro de período a ser determinado por lei federal. Ora,
entendemos que a participação da União nessa seara configuraria
uma interferência na organização dos demais entes federados, o que
se nos afigura inadmissível. Ademais, à falta da referida lei federal, o
prazo ainda não foi estabelecido, motivo pelo qual todo e qualquer
processo político dessa natureza se encontra suspenso, prejudicando



189
vários interesses locais.

Por fim, nos termos da terceira proposta, constante no Anexo I111,
pretendemos alterar o art. 105 da Carta Magna, para incluir os
Deputados Estaduais e Distritais entre os agentes políticos sujeitos a
processo e julgamento, nos crimes comuns, pelo Superior Tribunal de
Justiça. Não se trata, aqui, de conferir aos Deputados maiores
privilégios, mas, pelo contrário, de garantir total isenção nos seus
julgamentos, o que será possível em razão do distanciamento natural
entre os parlamentos estaduais e a referida Corte federal.

Submetemos, pois, essas propostas à consideração dos nobres
pares.

Anexo 1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .....DE .... DE ........

DE 2002
Modifica os arts. 22 e 24 da Constituição Federal e altera

competência.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O art. 22 da Constituição Federal, suprimindo-se, no inciso
Xl, os vocábulos "transito e" e os incisos XII e XXI, passa a vigorar
com a seguinte redação, feita a renumeração devida:

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

Xl - transporte;
XII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIII - população indígena;
XIV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de

estrangeiros;
XV - organização do sistema nacional de emprego e condições para

o exercício das profissões;
XVI - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria

Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização
administrativa destes;

XVII - sistema estatístico, sistema ortográfico e de geologia
nacionais;

XVIII - sistemas de poupança, captação e garantia de poupança
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popular;

XIX - sistemas de consórcios e hotéis;
XX - competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e

Ferroviária Federais;
XXI - seguridade social;
XXII - diretrizes e bases da educação nacional;
XXIII - registros públicos;
XXIV - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXV - normas gerais de licitação e contratação, em todas as

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, obedecendo ao disposto no art. 37, XXI, e para as
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § 1°, III;

XXVI - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima,
defesa civil e mobilização nacional.".

Art. 20 - O art. 24 da Constituição Federal passa a vigorar com o
acréscimo dos seguintes incisos:

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

XVII - trânsito;
XVIII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIX - organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e

mobilização das Polícias Militares e dos Corpôs de Bombeiros
Militares.".

Art. 30 - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, .... de .............................de 2002.

Anexo II
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .....DE .... DE ........

DE 2002
Altera a redação do § 40 do art. 18 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O § 4° do art. 18 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 18- ..........................................................................
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§ 4° - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de

municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural
do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual até 18 meses antes da
realização das eleições municipais e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, à população da área diretamente interessada,
após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal a serem
apresentados e publicados na forma de lei complementar estadual.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação, ressalvados os direitos dos municípios criados após 1996.

Brasília, .... de ..................de 2002.
Mesa da Câmara dos Deputados
Mesa do Senado Federal

Anexo III
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .....DE .... DE ........

DE 2002
Altera a redação do art. 105, inciso 1, alínea "a", da Constituição

'Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 10 - A alínea "a" do inciso 1 do art. 105 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 105 - .......................................................

a) nos crimes comuns, os Deputados Estaduais e Distritais, os
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de
responsabilidade, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os
do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, .... de .................de 2002.
Mesa da Câmara dos Deputados
Mesa do Senado Federal
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- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para parecer,

nos termos do art. 195, c/c o art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N° 3.237/2002, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Administração com vistas a que o pagamento dos servidores do
Estado seja realizado até o quinto dia útil de cada mês. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 3.238/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
reiterado ao Ministro da Saúde o apelo feito pelo Secretário da Saúde
com vistas à ampliação do número de leitos no Estado. (- A Comissão
de Saúde.)

N° 3.239/2002, da Comissão Especial da Prostituição Infantil,
solicitando seja enviado ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado pedido de informações sobre o andamento do processo
promovido pelo Ministério Público, em que figura como denunciado o
Sr. Joel da Cruz Santos, Prefeito Municipal de Taiobeiras.

N° 3.240/2002, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
enviado ao Presidente da CEMIG pedido de informações sobre
aplicação de recursos em programas de desenvolvimento de fontes
alternativas de energia. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.241/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do policial militar
Antônio Caetano Gandra.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial da Prostituição Infantil, da Comissão de Fiscalização
Financeira e dos Deputados Miguel Martini e Dinis Pinheiro.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olivia e da Comissão do Trabalho.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado antônio Carlos
Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, senhores
parlamentares, prezada assistência, telespectadores da TV
Assembléia, encontram-se na pauta desta Casa diversos vetos. Vários
deles têm, sem dúvida alguma, o interesse da sociedade, o interesse
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da população mineira. Estamos vendo, durante diversos dias, a
presença dos servidores do IPSEMG e da saúde, que reivindicam
também posições desta Casa com relação aos vetos praticados pelo
Governador a leis votadas no ano passado, que concediam aumento a
essas categorias.

Ha também um veto que trata especificamente do Micro Geraes, do
pequeno empresário e do microempresário de Minas Gerais, cidadãos
que lutam com muita dificuldade por todo o território mineiro e estão
presentes em todas as comunidades e cidades. Por mais distantes e
longínquas que sejam as cidades ou comunidades, estará sempre
presente um microempresário. Essa classe foi duramente atingida
pelo atual Governo, quando o Sr. Governador também opôs veto total
ao projeto votado por esta Casa, que foi objeto de grande discussão.

Levamos em consideração que a Assembléia Legislativa sofre,
nesta semana, os efeitos - é preciso reconhecer isso - do momento
político nacional, quando, daqui a alguns dias, algumas horas, alguns
políticos terão que se afastar do Governo. O próprio Governo Federal
revê o seu Ministério, com a nomeação de novos integrantes; a classe
política discute e conversa com certo nervosismo, com posições
visando às eleições deste ano, dentro de um quadro de incertezas, no
qual as regras eleitorais estão sendo modificadas por decisões do
Tribunal Superior Eleitoral e poderão ainda ser também modificadas
por questionamentos que ainda serão julgados pelo Supremo Tribunal
Federal.

Então, há realmente um momento de certa conturbação política, que
faz com que, nesta semana, não só na Assembléia, mas também no
Congresso Nacional, os políticos estejam um pouco mais dedicados à
questão da adequação do quadro político, vislumbrando um quadro
eleitoral que se avizinha.

Diante disso, estamos aqui, Sr. Presidente, prezados colegas, com o
objetivo de, aproveitando este momento, em que os parlamentares
ainda poderão fazer uma reflexão, tratar de um tema que entendemos
de alta relevância para a sociedade mineira, para a nossa economia,
para a geração de empregos, para a geração de riquezas, que é a
questão do Micro Geraes.

Entendemos que a decadência econômica de Minas Gerais se
acentuou assustadoramente desde a posse do Governador Itamar
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Franco; eis aí uma verdade que não se contesta e se lamenta.
Realmente, não nos recordamos - em sã consciência e diferenças
partidárias à parte - de outro Governo tão falto de realizações e tão
alienado quanto ao interesse do povo mineiro. lima simples vista
d'olhos nos dados do orçamento confirma a nossa assertiva.

Vejamos, por exemplo, a execução do orçamento de 2001. A
extrema vulnerabilidade da economia mineira está evidenciada
quando se constata que cerca de 60% da receita de ICMS do Estado
provém de tarifas de serviços públicos, administradas pelo Governo
Federal. Quer isso dizer que menos da metade da arrecadação do
imposto provém dos setores empresariais produtivos. Em outras
palavras, o empresariado mineiro está encolhendo, gerando menos
empregos e pagando menos impostos.

E no mesmo orçamento que verificamos ter o Estado apresentado,
no ano passado, um déficit fiscal total de R$1.330.000.000,00. Foi o
pior déficit já ocorrido desde 1995. Já a Dívida Flutuante da
Administração Direta (correspondente à dívida do Estado para com
terceiros, vencida e não paga) saltou de R$3.240.000.000,00, em
1998, para R$7.350.000.000,00, em 2001. São dados que coletamos
junto ao orçamento, para demonstrar que Minas não ajustou suas
contas ao cenário trazido pela estabilização da moeda em 1994. Ao
contrário, a atuação do Palácio da Liberdade nos vem mantendo á
borda do precipício, pouco preocupado que está em reverter a
situação e ativar a economia.

De outro modo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se explica o
veto total que o Governo contrapôs ao Projeto de Lei n° 1.51212001, a
nossa acalentada proposta do Micro Geraes. E o assunto que nos
leva hoje a ocupar esta tribuna, para conclamar os colegas
parlamentares a que rejeitem esse veto malfadado.

Realmente, só o imediatismo poderia explicar o veto do Governador
a proposição tão oportuna e tão importante para a economia mineira.
Os microempresários e os pequenos empresários mineiros
respondem por cerca de um milhão de empregos diretos e por
aproximadamente 3% do total arrecadado do ICMS. E o pequeno
negócio - seja aquela indústria de fundo de quintal, seja o comércio de
subsistência das comunidades, seja o produtor empenhado na
melhoria da qualidade dos produtos e da prestação de serviços - que
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faz a máquina girar. Sem ele, a população estaria entregue à ação
de cartéis e de monopólios, com os prejuízos que se pode imaginar.

Nada disso sensibiliza o Sr. Governador, entretanto. Sabe-se que a
redução em 50% da alíquota interna do ICMS sobre mercadoria
adquirida em outros Estados - redução essa constante do projeto
votado por esta Casa, o Micro Geraes - representaria para o Estado
diminuição de aproximadamente R$150.000.000,00 na arrecadação
do ICMS. Em nome desses R$150.000.000,00, o Palácio da
Liberdade quer impedir a criação de dezenas de milhares de novos
empregos, e a geração de bilhões de reais em faturamento e tributos,
que seriam propiciados pela nossa proposta do Micro Geraes. E uma
ótica mesquinha e prepotente, que não podemos aceitar.

Causa espécie que o Governo tenha vetado o projeto desta Casa,
quando se sabe que este foi acordado com a base governista na
Assembléia. Até parece - e nos perdoem os colegas que apóiam o
Executivo, se estivermos errados - que os acordos que aqui se fazem,
em nome do Palácio, de nada valem.

Não vamos analisar os tecnicismos argüidos pelo Executivo para
vetar o Projeto de Lei n° 1.512/2001. Afinal, a iniciativa de autoria do
Deputado Chico Rafael, representando a vontade legítima do micro e
pequeno empresário mineiro, é legal e tecnicamente perfeita. Não
implica renúncia fiscal, eis que estamos falando de diferenciação de
alíquotas permitidas pela própria Constituição Federal. Não dá guarida
a prerrogativas irrealistas, eis que as faixas por ela definidas para as
empresas atentam para a própria condição socioeconômica do
Estado. Tudo isso, muito a propósito, é confirmado pelas centenas de
mensagens que nos chegam de todos os pontos do Estado, apelando
para que o veto governamental seja derrubado. E preciso derrubar o
veto e rejeitar a proposição substituta que tramita nesta Casa,
representada pelo Projeto de Lei n° 1.936/2002, de autoria do
Governador.

A propósito deste novo projeto apresentado pelo Governo, cabe-nos,
para terminar, registrar dispositivo, no mínimo curioso, que o Palácio
da Liberdade nele incluiu. Trata-se do parágrafo único, aposto ao art.
1° da Lei n° 13.437, de 1999, pelo qual fica o Poder Executivo
autorizado a conceder tratamento diferenciado à pessoa física que
promova operações de circulação de mercadorias, visando reduzir ou
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eliminar suas obrigações tributárias. Terá a equipe governamental
ensandecido, ao pretender cobrar ICMS de pessoa física não
regularmente constituída como pessoa jurídica ou firma individual? E a
dúvida atroz que nos acomete e que, a nosso ver, basta para
desaconselhar o acatamento da proposta governamental.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Antônio Carlos Andrada. Ouvi atentamente a explanação de
V. Exa., que traz a esta Casa essa reflexão que estamos fazendo
desde longa data. Tivemos o prazer de participar do primeiro encontro
da comissão que estabeleceu as condições do Micro Geraes,
participando da comissão especial que discutirá o veto do Governador
e da qual sou relator. V. Exa. focaliza questão importantíssima em
relação aos empresários, microempresários e à economia do nosso
Estado. Mas tenho certeza de que o Líder do Governo não tem
medido esforços para chegar a um bom termo, visando efetivamente
ao cumprimento do que V. Exa. manifestou, ao acordo das vontades
e, particularmente, ao interesse do microempresário. Quero ressaltar
esse aspecto e, de modo especial, a participação efetiva do nosso
Líder e do Presidente desta Casa, que não têm medido esforços,
buscando efetiva solução para este grande impasse que vive Minas
Gerais. Acredito que, mais uma vez, esta Casa acompanhará,
resgatando os legítimos interesses daqueles que tanto almejam o
desenvolvimento de Minas.

Também iremos, com certeza, dentro de pouco tempo, buscar a
derrubada do Projeto de Lei n° 1.502/2002, garantindo o direito de
todos aqueles da família IPSEMG que foram prejudicados. São essas
as questões que precisamos discutir. Temos certeza de que a Casa
resgatará o direito daqueles que se sentirem prejudicados. V. Exa.
tem, mais uma vez, o meu reconhecimento pela sua inteligência e
pelo seu trabalho, trazendo um assunto tão interessante para Minas
Gerais.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, agradeço a sua intervenção, que, sempre esclarecedora, agora
traz duas contribuições importantes. Como parlamentar atuante e
respeitado na Casa, traz os seus conhecimentos e as informações
precisas que transformam o seu aparte em algo bastante animador,
sabendo, inclusive, que V. Exa. integra a base de sustentação do
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Governo.
Suas palavras de preocupação com os pequenos e

microem presa rios, na condição em que V. Exa. se encontra, é
realmente um aparte animador; faz com que todos nós, da Oposição,
estejamos, a partir de agora, mais animados, talvez, com a
possibilidade de um grande acordo na Casa, para se restabelecer a lei
votada, no ano passado, que representava a vontade dos pequenos e
microempresários.

Após a derrubada do veto, aproveitando o projeto remetido pelo
Governo, no decorrer da tramitação desse projeto, aí, sim, fazer algum
contorno e algum conserto naquilo que o Governo acha fundamental
para que o quadro seja representativo segundo a ótica da Secretaria
da Fazenda. Iríamos derrubar o veto e, em seguida, nos debruçar
sobre o projeto do Governo, que tramita na Casa, para as devidas
correções. Essa é a linha que estamos adotando.

A partir da colocação de V. Exa., temos esperança - e também
somos testemunhas do esforço do Líder do Governo e do Presidente
da Casa - de que essa matéria encontre algo consensual para
resolver, de uma vez por todas, a questão dos pequenos e
microempresários.

Agradeço o aparte e termino dizendo que é preciso aproveitar esta
semana para fazer as devidas reflexões, a fim de que a Casa, no
início da semana que vem, já acorde com relação aos temas
referentes aos vetos, dê a resposta que os microempresários e o
funcionalismo mineiro querem, que é a derrubada desses vetos
reivindicada por setores importantes de nossa sociedade. Muito
obrigado.

Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Hely Tarqüinio.
• Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

galerias e imprensa, queremos fazer uma reflexão sobre o Veto Total
ao Projeto de Lei n°1.512/2001, do Micro Geraes, de autoria do ilustre
Deputado Chico Rafael.

Há dias, tivemos a oportunidade de ocupar esta tribuna para tecer
algumas considerações sobre a decadência econômica de Minas
Gerais. Lembramos que o processo degenerativo da economia
mineira acentuou-se assustadoramente desde a posse do Governador
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Itamar Franco. E o fundamento de nossas afirmações não poderia
ser mais insuspeito, porque os dados foram divulgados por um órgão
fundamental, pela Fundação João Pinheiro.

Essas informações confirmadas pela Fundação deveriam constituir
um brado de alerta para o Palácio da Liberdade. Afinal, a economia
mineira, no ano passado, apresentou um ínfimo crescimento de
0,97%, muito abaixo da média nacional. Seria, então, necessário
procurar urgentes alternativas para reverter esse quadro.

No entanto, parece que o Executivo mineiro não está preocupado
com isso, como o demonstra o veto total que contrapôs ao Projeto de
Lei n° 1.512/2001, do Micro Geraes, que contribui, de todas as formas,
para encolher a economia de Minas Gerais.

Realmente, é difícil entender como um projeto arduamente
trabalhado para beneficiar um setor importante das atividades
produtivas possa ser torpedeado. Como se recorda, a iniciativa do
colega Chico Rafael mereceu o consenso desta Casa, a qual se
mobilizou em torno do assunto, inclusive ouvindo pequenos e
microempresários que o projeto beneficiaria. A base governista na
Assembléia também participou ativamente, e o resultado final foi um
texto que corresponderia à norma jurídica perfeita.

Apenas para recapitular, o Projeto de Lei n° 1.512/2001 apresentou
inovações para garantir a sobrevivência, modernização e
desenvolvimento de cerca de 250 mil empresas mineiras, sendo 200
mil microempresas e 50 mil empresas de pequeno porte. Adotou o
princípio da não-cumulatividade do ICMS, incentivou a competitividade
dos produtos mineiros ao diminuir o ICMS pago em Minas sobre os
insumos adquiridos em outros Estados, além de estabelecer a
classificação de micro e pequena empresas segundo faixas coerentes
com a capacidade econômica de cada uma.

Vem agora o Governador vetar o projeto, alegando, entre outros
pontos, que ele dificulta a proteção da economia mineira, contraria a
legislação nacional e apresenta hipóteses de invasão de competência
entre os Poderes - quer dizer, o Poder Legislativo não pode legislar,
só o Executivo, o que é inconstitucional. São argumentos que não
vamos dissecar, mas não resistem a uma análise mais aprofundada.
Não vamos, tampouco, entrar no mérito do Projeto de Lei n°
1.936/2002, enviado pelo Governador para substituir a nossa proposta
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do Micro Geraes, porque entendemos que é desnecessário. Se já
tivemos uma proposição adequada e, inclusive, acordada com o Líder
do Governo nesta Casa, por que substituí-Ia?

Estamos - coincidindo com a inclusão do veto do Governador na
ordem do dia - assistindo à mobilização de empresários de todo o
Estado, para de nós exigir a sua derrubada. Seria insensato se não
atendêssemos à justa reivindicação dessa importante parcela do
nosso empresariado. Em benefício da economia mineira, de seus
agentes produtivos e do povo de nosso Estado, vamos derrubar o veto
total que incidiu sobre o Projeto de Lei n° 1.512/2001, do Micro
Ge raes.

Queremos fazer comentários a respeito de nossa proposta,
chamando, mais uma vez, a atenção deste parlamento. Precisamos
pensar no fortalecimento do Poder Legislativo. Não podemos abrir
mão da representação dos segmentos da sociedade de Minas Gerais,
como seus representantes legítimos. Ontem, tivemos a presença
maciça de todos os segmentos dos micro e pequenos empresários,
solicitando a derrubada desse veto. Apenas queremos reforçar nosso
papel nesta Casa. Já não necessitamos buscar entendimentos da
base do Governo com a Oposição. A base do Governo já se encontra
consciente e precisa cumprir seu papel parlamentar, não sendo
apenas representante da vontade do Governador. Deveria, sim,
representar a vontade dos micro e pequenos empresários. Num total
de 250 mil empresas, 200 mil são microempresas. Já foi feito um
acordo num primeiro momento; pretendíamos que aqueles
empresários que comprassem fora do Estado, pagando 12% de ICMS,
como recompensa, nada mais teriam de pagar para a entrada de seu
produto em nosso Estado. Mas, como há competitividade, esta Casa
acordou que pagariam apenas por 3%, e foi difícil fazer com que a
base do Governo aceitasse essa proposta.

Mesmo assim, o Governador veta o projeto totalmente. Parece que o
Governador não mantém diálogo com o Secretário da Fazenda, do
Planejamento, para ver como está a vida financeira do Estado e como
está o perfil da economia de Minas Gerais. Apenas se encontra
preocupado com o confronto político-partidário nesse cenário de
eleições. Há um ano e meio que se trata de política, e os projetos não
são votados, e, quando um é, o Governador o veta. O Poder

rÀ



200
Legislativo, independentemente de partidos, representa o
empresariado de Minas, responsável por mais de 200 mil empregos. A
falta de emprego contribui para essa onda de violência que nos aflige.
Hoje, discutimos um projeto de incentivo ao esporte, grande
contribuidor para a melhoria da saúde. O esporte é uma forma de
evitar a droga melhorar a saúde. O Governador veta tudo o que a isso
diz respeito. Não nos interessa o lado partidário, vamos derrubar o
veto com compromisso, no interesse da sobrevivência dos pequenos
empresários mineiros. Temos que apoiar qualquer projeto relativo ao
interesse do povo mineiro. Se amanhã não continuarmos exercendo
nosso cargo, não tem importância, mas temos de cumprir nossa
missão. Precisamos das galerias para saber qual Deputado vota
apenas com o Governo, não sendo importante se é da Oposição ou
da Situação. Isso não existe. Precisamos representar o povo de forma
legítima. Sair ou ficar aqui só nos interessa se estivermos no estrito
cumprimento da nossa missão, respeitando os princípios da boa
representação, fazendo justiça ao povo.

Esse projeto passou por todas as comissões: de Justiça, de
Administração Pública, de Fiscalização Financeira, etc. Passou pelo 1°
e 2° turnos no Plenário. Aprovado por esta Casa, o Governador o
vetou, e o Deputado não tem vergonha de votar contra seu próprio
voto, dado durante a tramitação do projeto. Apelo para o bom-senso
dos Deputados, a fim de que o parlamento não deixe o Governador
legislar. Nos Estados Unidos, país presidencialista, quem faz a
legislação é o Legislativo, e não o Presidente. Fica o nosso apelo: a
manutenção desse veto constitui uma violência que este parlamento
não pode permitir.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Nobre Deputado Hely
Tarqüínio, estou ouvindo o pronunciamento de V. Exa. assim como
ouvi atentamente o do Deputado Antônio Carlos Andrada. A
preocupação de V. Exa. é nossa também. Tendo assumido a
responsabilidade de Vice-Líder do Governo, acompanho a luta do
Deputado Chico Rafael desde o início. Ontem recebemos várias
representações da minha região e ainda não tive a oportunidade de
conversar com o Líder do Governo, o que farei hoje. Mas, baseado
nas palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é importante que
façamos uma reflexão nessa hora.
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V. Exa. diz que temos que ter independência, mas entendo que

seria importante esse diálogo para evitar que os pequenos e
microempresários sejam prejudicados. Farei todo o esforço para
conversar com o Governo, com o Secretário da Casa Civil, dizer da
nossa preocupação, do nosso interesse para que essa questão
chegue a bom termo, como chegou a do IPSEMG, que falta ainda
solucionar o Projeto n° 15.052, em que os funcionários ficaram
prejudicados. Da minha parte, terei o comportamento de dialogar em
busca de uma solução favorável para ambos os casos. Muito
obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradecemos o aparte do Deputado
Bené Guedes, que faz parte da base e tentará intermediar.

Pelo que estou percebendo, não vamos votar esse projeto porque
há resistência do Governo, e a base é servil ao Governador. Isso não
importa. Precisamos votar com consciência e convencer o Governador
da necessidade de manter o projeto aprovado, porque há outros
projetos vetados na pauta, que precisam ser votados. São vetos
relativos aos direitos dos servidores de fundações e autarquias.
Queremos derrubar esses vetos porque são propostas para corrigir
injustiças com os funcionários. A base do Governo não está presente
para votar esses vetos. A Oposição não está aqui apenas para votar
contra, há vetos em que votaremos com o Governo, porque têm
fundamentação adequada. Estamos aqui para fazer um chamamento
da nossa responsabilidade. Muito obrigado.

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

imprensa, funcionários desta Casa, senhoras e senhores, três
assuntos me trazem hoje a esta tribuna. O primeiro deles poderia não
me preocupar, por se tratar de irmãos nossos de países distantes.
Mas cabe-nos discutir e refletir sobre essa situação, que já está nos
atingindo: trata-se da questão da beligerância dessa guerra nefasta
que está acontecendo entre israelenses e palestinos, que está nos
atingindo, porque o petróleo já subiu, a gasolina vai subir, o custo de
vida, a inflação, e o povo é quem vai pagar.

Não sei se chegará lá, mas fica a solicitação de que a ONU tome
uma decisão urgente em defesa desses que lá estão sendo mortos
barbaramente, como se estivesse acontecendo o holocausto 2,
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causado, agora, pela guerra israelense.

O problema envolve também o país que dá maior apoio a Israel, os
Estados Unidos, que também nos prejudicam, levando nossos
recursos, ao impor um sistema protecionista contra os nossos
produtos manufaturados e agrícolas. Além disso, os EUA consomem
todo o dinheiro gasto no pagamento dos juros da dívida externa, já
que são o maior colaborador do FMI. Essa situação nos empobrece e
diminui nossas condições de tratar nossa saúde e educação,
prejudicando nosso desenvolvimento. Fica, portanto, essa reflexão
para a tarde de hoje.

Em segundo lugar, como membro da Comissão de Defesa do
Consumidor, quero trazer duas situações preocupantes: a dos
consórcios e a dos mutuários da extinta MínasCaixa. Vêm lesando o
consumidor e o povo do Estado, que confiaram nos consórcios e nos
Bancos que faliram em decorrência da má administração ou má
fiscalização do Banco Central.

Queremos que os consórcios apresentem uma solução para o
prejuízo causado às pessoas que adquiriram ou buscavam adquirir um
bem móvel ou imóvel. Entretanto, isso não é o que percebemos à
primeira vista. Muito pelo contrário, percebemos má-fé. No jornal "O
Tempo" de 2 de abril, havia a seguinte matéria: a Associação dos
Consorciados Lesados - ASCOL - denuncia que, até no último
momento, o grupo dono do consórcio tirou dinheiro dele, colocando
em contas particulares de seu interesse, o que demonstra o fato de
saberem de antemão que o Banco Central interviria e decretaria a
liquidação extrajudicial, que, no início, beneficia mais os donos do
consórcio que as pessoas lesadas.

Sendo assim, solicitarei à Mesa desta Casa, tão logo seja possível,
que tome uma medida. Não queremos a constituição de uma
comissão especial nem a realização de reuniões especiais na
Comissão de Defesa do Consumidor para esclarecer a questão dos
consórcios.

Poderemos solicitar que seja instalada uma CPI, pois está ocorrendo
um desvio muito grande de dinheiro. Há pessoas enriquecendo-se
com o dinheiro depositado por aquelas que acreditavam na seriedade
dos consórcios. Outros poderão fazer o mesmo e até pior. Recebemos
a denúncia de que um outro consórcio, o Minasmáquina, está ligando
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para todos os lesados pelos Consórcios Uniauto e Liderauto,
oferecendo-se para receber a transferência e para receber o restante
dos consorciados. Parece-me que há um cartel. Com a nossa missão
de investigar e de defender o povo, temos de nos aprofundar nessa
questão.

Os mutuários da extinta MinasCaixa estão tendo um enorme
prejuízo por não poderem liquidar o restante a pagar do empréstimo
que fizeram ainda na época do extinto Banco Nacional da Habitação.
A situação dada a outros Bancos, inclusive à Caixa Federal, não foi a
mesma oferecida aos mutuários da MinasCaixa. Continuaremos
empenhados nessa luta, junto com os que estão fazendo a liquidação,
para solucionar o problema das pessoas que ainda estão prejudicadas
por essa questão que trouxe muito prejuízo para tantos.

No que diz respeito aos vetos da pauta, precisamos estar presentes
para começar a limpar a pauta, decidindo sobre esses vetos e
liberando o nosso povo, que, na expectativa de ver solucionado o seu
problema, vem aqui e perde o seu tempo enchendo as galerias, e
nada é resolvido. Temos de estar presentes para votar e resolver a
situação dos vetos, que estão atrapalhando o andamento de tantas
matérias importantes. Convocamos os colegas Deputados para
estarem presentes nas reuniões, a fim de votarmos esses vetos.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

companheiros servidores, inscrevi-me previamente, como determina o
nosso Regimento Interno, para fazer um pronunciamento. Antes,
porém, em vista da manifestação das pessoas presentes, presto-lhes
uma homenagem, oferecendo-lhes uma sugestão. Ontem, um colega
de vocês, acompanhado por outros, extremamente nervoso, mas com
razão, apontava os Deputados presentes, como se tivéssemos culpa
pela falta de quórum para analisarmos os vetos. Sugiro que observem
os Deputados que não estão presentes em Plenário.

Não estou fazendo demagogia, mas, infelizmente, no sistema
político que temos hoje, não há fidelidade partidária nem voto distrital,
portanto o Deputado mineiro é Deputado de 853 municípios. Então,
muitas vezes, o Deputado não está em Plenário não porque não
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queira vir, não porque considere que nas suas bases ou em outro
lugar qualquer estaria fazendo algo mais importante. O importante é
que vocês convençam os Deputados que, pelas mais diversas razões,
não estão vindo a Plenário de que o assunto de vocês é
extremamente importante. Minha sugestão é que vocês se constituam
em comissão, que procurem cada gabinete de Deputado, mostrando a
importância de liquidarmos a pauta e votarmos o veto.

Posteriormente, darei aparte ao Deputado Rogério Correia, porque
preciso fazer o pronunciamento que me propus. Tão logo o faça, darei
aparte ao ilustre Deputado. Permita-me, Deputado Rogério Correia,
porque o assunto diz respeito a V. Exa. também e aos demais
Deputados. Do dia 17 ao dia 20 de abril próximo, teremos a
Conferência Nacional da UNALE, ue, como todos sabem, é a União
Nacional dos Legislativos Estaduais. Numa das reuniões ocorridas no
ano anterior, acabei integrando à diretoria da UNALE; representei,
portanto, o Estado de Minas Gerais e esta Casa e liderei um trabalho
para a valorização maior do Pbder Legislativo. Foi interessante,
porque essa minha vontade de avocar prerrogativas maiores para o
Poder Legislativo Estadual vem justamente num momento em que a
sociedade mineira, através da nossa imprensa, questionou a verba, os
salários, enfim, a forma como esta Casa trata essas questões. E
chamou-me extrema atenção, Deputado Rogério Correia - V. Exa. que
foi comigo Vereador em Belo Horizonte -, o fato de que me realizava
muito mais como Vereador de Belo Horizonte do que como Deputado
Estadual, no que concerne à questão primordial de legislar. O
parlamento estadual hoje - é um exemplo que dou para facilitar a
compreensão - está "ensanduichado" entre a Câmara Federal e as
câmaras municipais. Então hoje, mais do que nunca, temos de
questionar isso. E, muito mais do que diagnosticar, devemos trabalhar
para que possamos conquistar essas prerrogativas. Foi o que fiz na
UNALE. Conseguimos aprovar isso na reunião do Conselho Diretor.
Temos hoje uma campanha nacional e, de acordo com o que está
previsto na Constituição Federal, Com 50% mais 1% das Assembléias
de todo o País, através de um projeto de resolução que está para
entrar na ordem do dia, isso poderá dar-se. Essa é a razão pela qual
quero também ser apologista aqui de um movimento para vencermos
a pauta, porque desejaríamos levar para a reunião da UNALE, no dia



205
17, esse projeto já aprovado. Trata-se de um projeto de resolução
da Mesa da Assembléia que delega esse poder à UNALE, junto ao
Congresso Nacional. Em comissão, através de nosso Presidente,
Sebastião TJ, que é o Presidente da Assembléia de Goiás,
conseguimos, em audiência com o Presidente da Câmara Federal,
Deputado Aécio Neves, a promessa de que dará prioridade a essa
questão no Congresso Nacional.

Isso é extremamente importante, porque se trata de darmos maior
qualidade ao nosso mandato, de darmos maior transparência àquilo
que é o âmago da questão da nossa existência, que é efetivamente
legislar.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Serei breve. Agradeço ao
Deputado Márcio Cunha. Compreendo a sua posição. O meu assunto
é sobre sua fala inicial, sua conversa com os funcionários da
Assembléia que estão nas galerias.

Quero dizer que é a posição de todo o PT, não somente minha, com
relação ao pagamento que tem sido reclamado pelos funcionários da
Assembléia. Esse é um dinheiro devido. Aliás, os sindicatos do Brasil
reivindicam isso como uma questão justa, ganhando o direito de
receber. Portanto, os trabalhadores desta Casa têm direito de receber
o que lhes é devido. O Ivo é membro da Mesa e, tenho certeza, está
defendendo isso. E preciso que esse pagamento seja feito porque,
judicialmente, os trabalhadores já ganharam esse direito na justiça.
Evidentemente que tem de ser paga essa dívida da Assembléia com
os seus funcionários. E uma dívida que tem a Assembléia com seus
funcionários, não com os seus membros, que, evidentemente, não
têm direito algum de receber dinheiro de URV.

Aproveito, sem fazer demagogia alguma, para dizer que é somente
para colocar em despesas. Já é dívida posta pelo Judiciário. Não
estou falando demagogicamente porque os funcionários estão aqui.
Defendemos os direitos de todos os trabalhadores do Brasil,
evidentemente que os desta Casa não podem ser exceção.

E preciso avançar também na discussão do plano de cargos e
salários da Assembléia. Aqui há muitas diferenças salariais. Eu tenho
uma proposta de teto salarial que, infelizmente, não anda nesta Casa.
Mas, nós, Deputados, precisamos discutir essa questão, para que os
salários guardem proporções justas entre um e outro. Obrigado,
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Deputado.

O Deputado Márcio Cunha* - Quero fazer minhas as palavras do
ilustre Deputado Rogério Correia. Aliás, os assessores das comissões
de que participo nesta Casa, que me assessoram como membro ou
Presidente de comissão, sabem o que vou repetir para todos: tenho
enorme respeito e admiração pelas funcionários da Assembléia. Fui
Vereador por 16 anos na Câmara de Belo Horizonte. Sempre briguei
muito para que fizéssemos concurso público, para que
prestigiássemos os funcionários. Pela natureza da nossa atividade,
costumo brincar dizendo que o parlamentar é um generalista, porque
entende de tudo um pouquinho, já que não tem condições físicas e
humanas para saber de tudo profundamente. Portanto, investir em
nossos funcionários é investir na qualidade do parlamento, na
qualidade do trabalho de cada Deputado.

Quero dizer também que, sem demagogia, estamos ao lado de
vocês. "Mutatis mutandis", sugiro que conversem com cada um dos
Srs. Deputados, porque é importante mostrar o trabalho que vêm
desenvolvendo.

O que me traz à tribuna é esse encontro nacional da UNALE,
lembrando a importância de estarmos trabalhando nessa questão.

Quero, inclusive, motivado por duas cartas que recebi, de Além
Paraíba, uma assinada por Renata Zamboni e outra, por Raphaela
Ribeiro, levar à consideração dos meus pares os inúmeros projetos de
nossa autoria que estão tramitando na Casa. Alguns deles já se
tornaram leis. E é importante que os funcionários da Casa estejam
presentes, porque muitos deles assessoram-nos nas Comissões.

E importante este parlamento estar cada vez mais consciente de
que temos que fazer mais pela produção legislativa, para
melhorarmos os projetos. Muitas vezes, o Deputado tem uma idéia,
mas torná-la exeqüível não é sempre fácil, porque esbarra na
inconstitucionalidade, na ilegalidade. Portanto, temos que procurar o
aperfeiçoamento da nossa produção legislativa. Isso tem que ser
constante para nós, em cada uma das comissões.

Lembro agora do nosso guru, Deputado Ermano Batista, que, sem
dúvida alguma, tem feito um trabalho fantástico na Comissão de
Constituição e Justiça; do Deputado Rêmolo Aloise, que também é
"expert" na Comissão de Fiscalização Financeira, e de todos os
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Deputados que participam das comissões. Devemos privilegiar
essa questão, porque é dessa forma que este parlamento
demonstrará para a sociedade a sua importância; é dessa forma que
vamos mostrar a qualidade do trabalho que nós, parlamentares,
desenvolvemos.

Vou dar um exemplo que, obviamente, pode ser repetido por cada
um que tem projetos tramitando na Casa. (- Lê:) 'Dispõe sobre a
prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que
figure como parte interessada, direta ou indiretamente, nos processos
administrativos no Estado, pessoa com idade igual ou superior a 65
anos."

Isso já está acontecendo no nível do Governo Federal, e é
importante que possamos introduzi-[o aqui, pois já foi aprovado em 1°
turno. Espero que esta Casa nos ajude a agilizá-lo, para que também
seja aprovado e, posteriormente, sancionado. (- Lê:)

"Torna inalienáveis os terrenos públicos estaduais atualmente
utilizados como campos de futebol amador e dá outras providências."

Consegui essa conquista em Belo Horizonte, onde a prática do
futebol amador é fantástica e onde existe, inclusive, a Copa Itatiaia e
outras importantes, que congregam diversas regiões, especialmente
as mais afastadas do Centro. Devido à quantidade de equipes de
futebol amador, conseguimos um projeto importante, que é o de
preservar esses campos utilizados, às vezes, há décadas pelo futebol
amador. Serão preservados para essa prática, e não podem virar
"shopping centers", por exemplo. Como já consegui isso em Belo
Horizonte, espero consegui-lo em Minas Gerais. (- Lê:)

"Dispõe sobre as relações entre as instituições estaduais de ensino
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio e dá outras providências."

Isso é de fundamental importância. Demos um passo enorme no
ensino médio e fundamental. No entanto, o ensino superior, no
Estado, precisa ter maiores opções.

Bom, infelizmente o meu tempo terminou. Quero continuar este
pronunciamento em outra oportunidade. Apenas insisto, mais uma
vez, para que prestem atenção a esse encontro nacional que
acontecerá entre os dias 17 e 20, em Manaus. E importantíssima a
máxima participação dos parlamentares de Minas Gerais, para que
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possamos definitivamente consagrar esta bandeira que empunhei
em nome deste parlamento, que é a de invocar maiores prerrogativas
para o parlamento estadual. Muito obrigado.

Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, prezados funcionários e funcionárias da saúde, da
Assembléia e do IPSEMG que estão presentes nesta reunião, em
primeiro lugar, quero, a exemplo do Deputado Márcio Cunha, dizer
que seria importante a formação d e uma comissão de funcionários, no
que tange à questão da URV, para que pudéssemos dar o nosso
apoio e agilizá-la. Se é um direito, a Assembléia tem de cumprir e
agilizar essa questão, que já passou pela esfera judicial e que não
termina aqui, no Plenário, mas, sim, quando a Assembléia fizer
cumprir sua parte. Entendo que é uma posição de reivindicação justa
e que a devemos respeitar. Faremos chegar ao Presidente desta
Casa, ilustre Deputado Antônio Júlio, esta nossa demonstração de
apoio aos servidores. Os funcionários do meu gabinete me conhecem
há quatro legislaturas; jamais dispensei um funcionário e sempre dei a
eles a prerrogativa de liberdade para se expressarem num momento
como este, tendo inclusive pedido ao funcionário Vicente Gomes que
fizesse chegar aos funcionários do meu gabinete esta minha fala, que
é a democracia, a vontade de fazer justiça. Por isso, quero dar esta
primeira palavra aos senhores. (- Palmas.)
A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Obrigada,

Deputado Bené Guedes. Serei breve, porque sei que V. Exa. tem
assunto importante a tratar. Quero, também, manifestar meu apoio
aos funcionários desta Casa, que lutam pelo recebimento da URV.
Entendemos que nada deve se' dado a ninguém como favor ou
benesse, como alguma coisa além daquilo que é direito, mas, se já há
manifestação jurídica dizendo que a URV é direito e que esses
funcionários públicos têm que receber essa quantia, achamos que é
justo que façam essa reivindicação. Achamos também que as coisas,
algumas vezes, resolvem-se muito mais com conversas, diálogos e
entendimentos, então sou também a favor de que se , forme uma
comissão para que recebam isso, que é direito deles. E importante
que estejamos apoiando essa reivindicação e que estejamos,
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também, tentando contribuir e influir para que recebam essa
quantia, numa época em que tantas pessoas estão com tantas
dificuldades para sobreviver. Também hipotecamos nossa
solidariedade aos funcionários desta Casa nessa reivindicação que
estão fazendo. Muito obrigada, Deputado.

O Deputado Bené Guedes - Agradeço a intervenção da ilustre
Deputada Maria José Haueisen, que, evidentemente, enriquece nossa
fala.

Gostaria, primeiramente, de registrar a saída do Secretário Ornar
Peres da Pasta de Indústria e Comércio do Estado. Por ser um amigo
e conterrâneo - posso dizer até que um irmão, porque assim o
considero -, quero dizer que fiquei feliz por vê-lo cumprir com
dignidade, honradez e dinamismo essa importante missão que lhe foi
confiada pelo Governo de Minas. Ornar Peres é um jovem que tem um
caminho ainda a trilhar, e tenho certeza de que ele, a exemplo do que
fez na Secretaria de Indústria e Comércio, fará um grande trabalho
como Deputado Federal. Acredito na sua eleição, ainda mais porque
hoje ele já extrapolou as fronteiras da Zona da Mata e está conhecido
por todo o Estado. Pelo seu trabalho e pela sua vontade de servir,
tenho certeza de que será votado por milhares de mineiros. O
Governador Itamar Franco teve em Ornar Peres um grande auxiliar, e
nós, da Bancada do PDT, estamos também gratificados, porque
indicamos uma pessoa que cumpriu sua missão, fazendo o melhor
para Minas e para nossa região, em especial, levando a Juiz de Fora
a indústria da França, Onduline, a Ecotelha, por cuja instalação
trabalhamos como intermediário, juntamente com Heitor Vilela, outros
empresários e o Prefeito Tarcísio Delgado. Enfim, com a abertura
dada pela Secretaria, foi possível trazer essa grande empresa para
Minas.

A instalação do posto da JUCEMG, também em Leopoldina, foi uma
conquista. A Associação Comercial, a agência de desenvolvimento e a
Prefeitura Municipal, todos participaram na manifestação de vontade
política em dotar a nossa cidade de um posto "on-line" da JUCEMO.
No pouco tempo em que ficou na Secretaria, Ornar Peres demonstrou
do que é capaz. Agora terá de percorrer uma nova estrada. Tenho
certeza de que vai administrar essa sua posição política com muita
competência e ser, na próxima legislatura, em Brasília, um Deputado
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Federal por Minas com muito brilho e dedicação. Evidentemente,
dará a todos uma alegria imensa.

Quando o Deputado Miguel Martini falava, hoje pela manhã, busquei
uma intervenção, porque tinha, por dever de consciência, de dizer que
a Zona da Mata está sendo olhada pelo Governador Itamar Franco.
Em minha trajetória política, já com quatro mandatos, devo dizer que,
quando o Governador Newton Cardoso era o Chefe do Executivo
mineiro, recebi de S. Exa. as maiores atenções, sem ter trabalhado
por ele. Na eleição de 1986, trabalhei para o atual Governador Itamar
Franco.

Graças ao Governador Newtn Cardoso, consegui levar para
Leopoldina a regional de ensino, que fez com que tivéssemos a
primazia de retornar à vanguarda dessa importante área da educação
sem nenhum prejuízo para a querida cidade do Deputado Cristiano
Canêdo, Muriaé, regional que detinha grande número de cidades.
Buscamos a descentralização para a criação dessa regional com
apoio do Governador Newton Cárdoso, que foi muito importante na
minha trajetória política.

No Governo Hélio Garcia, tivemos uma luta árdua e conseguimos
uma regional de saúde para Leopoldina. Cataguases queria essa
regional. Na Casa, havia o Deputado Tarcísio Henriques. Então
tivemos a sorte e o privilégio de ver a nossa cidade escolhida para ser
sede de uma regional que hoje congrega cerca de 15 cidades. Devo
muito ao Governador Hélio Garcia, por essa conquista.

No binômio saúde e educação, não ficamos apenas no discurso,
porque na prática conseguimos efetivar essas medidas que
beneficiaram não só Leopoldina, mas também as cidades
circunvizinhas, tanto na saúde quanto na educação.

No Governo Eduardo Azeredo, ' durante o qual tive a honra de ser
Secretário de Minas e Energia, não foi diferente. O Governador deu-
nos todo o apoio na Zona da Mata. Através de S. Exa., conseguimos
implantar o maior programa de eletrificação rural na Zona da Mata, o
Luz de Minas II, que atendeu a cerca de 65 municípios, em convênio
com a Cia. de Força e Luz Cataguases-Leopoldina, um projeto de
R$36.000.000,00. O Governador também nos ajudou muito na
implantação da Inega, em Leopoldina, e da APA. Hoje são indústrias
de ponta que fizeram com que Leopoldina se tornasse também um
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pólo têxtil.

Com relação ao atual Governo, quero agradecer ao Governador
Itamar Franco, que tem dispensado à nossa região grande atenção.
Tenho cerca de dez Prefeituras a que sou ligado e que assinaram
convênios recentemente, as quais estão recebendo verbas realmente
pequenas, mas num montante, que reputo grande, hoje, de
R$400.000,00.

Além do mais, houve a reforma da Ponte Raul Soares, uma ponte
secular que foi trazida pelos alemães, há mais de 100 anos, para ligar
Leopoldina a Cataguases. Essa ponte estava em processo de
corrosão violenta, e somente agora, no atual Governo, com aporte de
recursos na faixa de R$280.000,00, foi possível a sua recuperação.
Hoje, trata-se de recursos expressivos, e não, pequenos, como disse
o Deputado Miguel Martini. Atualmente, o dinheiro está escasso e vale
muito, daí o Estado ter dificuldades imensas para pagar os
funcionários. Se a situação fosse outra, acredito que não teríamos
esses problemas. Além dessa ponte, para falar somente de
Leopoldina, tivemos a reforma do Conservatório Lia Salgado, que
obteve R$100.000,00. E um conservatório que hoje abriga cerca de
1.200 alunos. Isso dá aos alunos e professores melhores condições
de trabalho e enormes retornos. Tivemos também a reforma da Escola
Estadual amar Peres, com ida recente do Secretário Murílio Hingel,
que, diga-se de passagem, é um Secretário que nos tem atendido
com a maior presteza e o maior carinho, não só em Leopoldina, mas
também nas cidades onde trabalho. Tenho certeza de que é assim
com os Deputados da base de governo. Quando se aborda essa
questão junto à Secretaria da Educação, o Secretário Hingel tem
valorizado a classe política, tem avisado à Assembléia, está
atendendo nossos pleitos. Portanto, o Governo Itamar Franco tem
demonstrado carinho conosco, em particular com a Zona da Mata.
Temos o Secretário Ornar Peres, o Secretário Márcio Domingues, de
Leopoldina, na Segurança Pública; temos o Dr. José Antônio Morais,
Secretário Adjunto, de Recreio, na Zona da Mata. O Governador tem
nos dado essa cobertura.

Finalmente, deixo meu agradecimento ao Líder do Governo,
Deputado Antônio Andrade, pela confiança demonstrada em minha
pessoa ao indicar meu nome para a Vice-Liderança do Governo, com
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respaldo, evidentemente, da Bancada do PDT. Tenho a satisfação
de estar hoje nessa posição e vou procurar, de todas as formas,
envidar esforços para corresponder a essa expectativa e trabalhar,
sobretudo, pelo engrandecimento de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa n° 9, o Requerimento n° 3.241/2002, 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 do
Trabalho - aprovação, na 88 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
3.223/2002, do Deputado José Milton (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,

solicitando a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei n°
1.562/2001. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o item XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a retirada de
tramitação do Requerimento n° 2.234/2001. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o item VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o requerimento.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da

Prostituição Infantil, apoiado pela totalidade dos Líderes com assento
nesta Casa, solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento
por mais 60 dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
que se encaminhe ofício ao Sr. Hermano Lemos de Avellar Machado,
Delegado Regional da Receita Federal, solicitando que informe a esta
Casa a arrecadação dos cartórios nos anos de 2000 e 2001. 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 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum para votação, mas que o há para a
discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.061, que estima as receitas e fixa as
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
para o exercício de 2002. A Comissão Especial perdeu prazo para
emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do
Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado DiIzon
Meio. Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio.

O Deputado Diizon Meio - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.061
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição de lei em epígrafe, que estima as receitas e fixa as
despesas dos Orçamentos Fiscal e de investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2002.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
271/2002, publicada no "Diário do Legislativo" de 26/1/2002.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi
a proposição incluída em ordem do dia, e este Deputado foi designado
relator, nos termos do art. 141, c/c o art. 145, do Regimento interno.
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Fundamentação

A Proposição de Lei n° 15.061 estima as receitas e fixa as despesas
para os Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2002, observados os
dispositivos constitucionais e os fixados na Lei de Diretrizes
Orçamentárias n°13.959, de 26/7/2001.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de
ordem constitucional e de interesse público para a oposição do veto
parcial à referida proposição, incidente sobre o art. 9° e seus § 1° e
20 e sobre o inciso 1.463 do Anexo V, a que se refere o art. 70 .

Discordamos das razões apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados.

O art. 90 e o seu § 1° autorizam a Assembléia Legislativa e outros
órgãos dotados de autonomia financeira e administrativa a abrir
créditos suplementares aos seus orçamentos até o limite de 5% das
despesas neles fixadas, desde que utilizem como fonte de recursos a
anulação parcial ou total de dotações orçamentárias dos respectivos
orçamentos. O § 2° do art. 9°, por sua vez, determina a publicação do
ato no prazo de 48 horas contadas da data de sua edição. Nesse
sentido, a Constituição do Estado dispõe "in verbis":

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
V - aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria,

nos termos desta Constituição;" (grifo nosso).
Claro está que o comando da Carta mineira utiliza a expressão

"aprovar" em sentido amplo, em perfeita consonância com o princípio
constitucional da separação dos Poderes, independentes e
harmônicos entre si. Ademais, o equilíbrio orçamentário não será
prejudicado, pois se trata apenas de remanejamento entre dotações
do seu próprio orçamento, até o limite autorizado, observado o
princípio constitucional da publicidade.

O inciso 1.463 do Anexo V prevê a destinação de R$600.000,00
para a execução, pela GASMIG, de rede de distribuição de gás natural
interligando os Municípios de Florestal, Pará de Minas e Igaratingã. A
GASMIG, controlada pela CEMIG (95,12% do capital social),
atendendo às exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL -, foi separada física e operacionalmente de sua controladora
no ano de 2000. Em conformidade com o seu planejamento
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operacional, a empresa distribuirá, em uma primeira etapa,
800.000m3/dia de gás de refinaria e de gás natural na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e no distrito industrial de Juiz de
Fora.

O dispositivo está em perfeita consonância com as modificações
introduzidas pela Constituição de 1988 nos marcos legais do
orçamento público, tentando conciliar a lógica da racionalidade
tecnocrática com a lógica política da tomada de decisões. Dessa
forma, devolveu ao Poder Legislativo a prerrogativa institucional de
interferir no processo orçamentário por meio de mecanismos que lhe
assegurassem a transparência e a democratização. Assim, embora
possa ser indicada mais de uma forma de canalização das demandas
sociais em relação ao orçamento, a de maior destaque e importância
se dá por intermédio do Poder Legislativo, arena decisória que tem
sua origem e evolução intimamente ligadas ao orçamento. Cabe
lembrar, ainda, que a formulação tecnocrática do orçamento, a salvo
de injunções políticas trazidas por sua apreciação pelo Legislativo e
em estrita obediência a supostos critérios de eficácia e eficiência, não
garante maior probabilidade de decisões racionais, ótimas do ponto de
vista da alocação econômica dos recursos. Entendemos, portanto,
como legítima a efetiva intervenção dos parlamentares nos processos
alocativos, com o objetivo de atender às demandas das suas
respectivas regiões, sem prejuízo do poder discricionário do
Executivo, traduzido no caráter autorizativo da peça orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.061, incidente sobre o art. 90 e seus § 1 e
2°, e sobre o inciso 1.463 do Anexo V, a que se refere o art. 7°.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.024, que dispõe sobre o atendimento a clientes em
estabelecimento bancário. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.026, que dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo detalhado

WA



216
do serviço prestado pelas operadoras de telefonia no Estado. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do iVeto Total à Proposição de Lei n°
15.042, que proíbe a empresa concessionária de serviço público de
água, energia elétrica ou telefonia de efetuar a suspensão do
fornecimento residencial de seu serviço nos dias que especifica e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.
Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.048, que dispõe sobre o pagamento de débitos decorrentes da
propriedade de veículo automotor. A Comissão Especial perdeu prazo
para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do
Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Mauro
Lobo e indaga se ele está em condições de emitir seu parecer ou se
fará uso do prazo regimental.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir meu parecer.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.050, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes. A Comissão
Especial 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 se ele está em condições de
emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

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

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.051, que dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores
mensais de vencimentos de cargos e funções de chefia dos Quadros
Especiais do Pessoal da FHEMIG e da HEMOMINAS e dos cargos do
Quadro de Pessoal do IPSEMG e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
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15.052, que institui gratificação-saúde para servidor do Quadro
Especial de Pessoal da Secretaria da Saúde e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o
veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.055, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora
aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado
e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.063, que dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias de
bingo pela Loteria do Estado e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 4, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 79U REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de fevereiro de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Kemil Kumaira e José Braga
(substituindo este ao Deputado Chico Rafael, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Andrade, Doutor Viana,
Luiz Tadeu Leite, Maria José Haueisen 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 Nemil Kumaira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a dar prosseguimento ao debate sobre a implantação do
Programa de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais - PAPP-2 -,
iniciado em 2001, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Leonardo Correa Camargo, Gerente,
em exercício, do Núcleo de Comunicação da Superintendência
Estadual de Minas Gerais, do Banco do Brasil, publicados no "Diário
do Legislativo" de 19 e 26/1/2002; Ofício n° 105/2002, do Sr. Henrique
Hargreaves, Secretário de Governo e de Assuntos Municipais,
publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2002; Ofício n°
71.470/2002, do Major PM Luís Carlos Dias Martins, Chefe do
Gabinete do Comando Geral da PMMG, publicado no "Diário do
Legislativo" de 212/2002; ofício do Sr. Wilson dos Santos,
Superintendente Regional BA/ES/MG, do Banco do Nordeste do Brasil
S.A, publicado no "Diário do Legislativo" de 26/1/2002; Ofício n°
5/2002, do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional
da CODEVASF, publicado no "Diário do Legislativo" de 26/1/2002;
ofício do Sr. Aloísio Vasconcelos, Diretor de Distribuição e
Comercialização da CEMIG, publicado no "Diário do Legislativo" de
26/1/2002; Ofício n° 1.647/2001, do Sr. Marcílio Magalhães Vaz de
Oliveira, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de Minas Gerais - CRMB - MG -; e cartão do Deputado Paulo
Piau que encaminha expediente do Sr. Sérgio Mário Regina, Assessor
Técnico da EPAMIG. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir os convidados, que discorrerão sobre a implantação do
Programa de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais - PAPP-2.
Registra-se a presença dos Srs. Geraldo José Gomes, Secretário
Adjunto de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda; Sérgio
Luiz Ferreira Amaral, Presidente do IDENE; Gilson Carvalho de
Salles, Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do
Médio rio das Velhas - AMEV -; José Maria de Castro Matos e
Juvelino Neves Oliveira, Vice-Presidente e Assessor da AMEV,
respectivamente; Edson Honorato Fiqueiró, Presidente da Associação
dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMAJE -; Maria do Carmo
Ferreira da Silva e Carlos Tadeu Chaves Rego, Vice-Presidentes da
AMEJE; Claudemir Carpe, Presidente da Associação dos Municípios
do Baixo Jequitinhonha - AMBAJE -; Luiz Carlos de Oliveira,
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Presidente da Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha -
AMAJE -; Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho, Vice-Presidente da
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - AMAMS -;
Tarcísio de Oliveira, Vereador à Câmara Municipal de Monjolos;
Marcos Afonso Marciano de Oliveira, Superintendente de Legislação
Tributária da Secretaria da Fazenda; Arnaldo Severino, Assessor-
Chefe do IDENE; e Celso Ferreira, Prefeito Municipal de Monjolos. O
Presidente tece considerações iniciais sobre o tema em questão, e, a
seguir, os expositores discorrem sobre a matéria e respondem às
perguntas formuladas pelos debatedores, conforme consta nas notas
taquigráficas. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Márcio
Kangussu em que solicita esclarecimentos sobre a política de abertura
de escritórios da EMATER-MG; Dimas Rodrigues em que solicita
audiência pública em Porteirinha para discutir a cotonicultura na
região Norte de Minas; Carlos Pimenta, em que solicita audiência
pública na cidade de Januária para debater o programa de
eletrificação rural em andamento no Estado, especialmente o
Programa Lumiar; Paulo Piau, em que solicita seja acionado o
PROCON-Assembléia a fim de apurar abuso na comercialização de
vacinas contra febre aftosa, conforme o levantamento da FAEMG; que
seja realizada audiência pública para debater os critérios adotados
pelos cartórios referente ao registro de "reserva legal' nos imóveis
rurais; que seja realizada audiência pública para debater o Decreto n°
41.984, de 4/10/2001, que altera o tratamento tributário de ICMS; e
que seja convocado o Diretor-Geral do IEF, Sr. José Luciano Pereira
para discutir irregularidades na criação de parques estaduais. A mesa
recebe requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que solicita
reunião para discutir a implementação do PAPP em 2002, mas, em
vista de essa matéria estar sendo discutida na reunião, a Presidência
deixa de submeter o requerimento a votação. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Carlos
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Pimenta.
ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos Øo dia vinte de março de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia,
Ambrósio Pinto e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Pastor George, 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. A Presidente lê ofício
enviado pela diretoria do SESC, Minas Gerais e UNA, contendo o
regulamento do Prêmio SESC UNA de Turismo Sustentável. Ato
contínuo, a Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.936/2002, do Governador do Estado, e designa o Deputado Márcio
Cunha para relatar a matéria. Passa-se à 2 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° 3.206/2002. Passa-se à 31 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Ambrósio Pinto, em que solicita a realização de audiência
pública nos Municípios de Diamantina, Tiradentes e Juiz de Fora, para
a discussão do Projeto de Lei n° 799/2000, que dispõe sobre a Política
de Desenvolvimento do Ecoturismo e Turismo Sustentável no Estado
de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Elbe Brandão, Presidente - Márdio Cunha - Ambrósia Pinto.

ATA DA 81 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As onze horas do dia vinte de março de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair Nogueira,
Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da supracitada
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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, acusa o
recebimento do Projeto de Lei Complementar n° 48/2001, no 2 0 turno,
para o qual designou como relator o Deputado Ivair Nogueira e
suspende a reunião até as 14 horas. Reabertos os trabalhos,
encontram-se presentes os Deputados supracitados. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, O
Projeto de Lei Complementar n° 48/2001 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado
pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, hoje, às 17h30min, com a
mesma matéria objeto desta pauta, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio - Ivair Nogueira - Rêmolo

Aloise.
ATA DA 82a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia vinte de março de dois mil e dois,

comparecem na Saia das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair
Nogueira, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Doutor Viana, Rogério Correia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dilzon Meio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a liberação das verbas provenientes de empréstimo feito no
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e no Fundo
SOMMA, por meio do BDMG, a serem utilizadas na recuperação da
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lagoa da Pampulha, na revitalização da Praça Sete e em outras
obras na Capital. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Em virtude de compromissos assumidos anteriormente, o
Deputado Mauro Lobo passa a Presidência da reunião ao Deputado
Rogério Correia, que, logo a seguir, registra a presença dos Srs.
Rodrigo Barroso Fernandes, Secretário Municipal de Planejamento e
Coordenação Geral; Murilo Campos Valadares, Secretário Municipal
de Coordenação de Política Urbana e Ambiental, e da Sra. Maria
Chistina Rodrigues, Secretária Municipal de Coordenação de Gestão
Regional da Pampulha, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A seguir, o Presidencte 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 entre os convidados, os
Deputados e o público presente, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzdn Meio - Ivair Nogueira - Rêmolo

Aloise.
ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de março de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Cristiano Canêdo, José Braga, Adelmo Carneiro Leão e Carlos
Pimenta, membros da supracitàda 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 é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão
que proceda à leitura da correspondência. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a.discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, relator do
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Projeto de Lei n° 801/2000, no 2° turno, o qual procede à leitura de
seu parecer, em que conclui pela aprovação da matéria na forma do
vencido no 1° turno. Fazem uso da palavra, para discutir, os
Deputados José Braga, Cristiano Canêdo e Carlos Pimenta.
Submetido a votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de
Lei n

o
s 1.866/2001 (relator: Deputado José Braga) e 1.898/2001(

relator: Deputado Cabo Morais ). Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 3.199/2002. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento em que solicita
seja enviado ofício de congratulações ao Dr. Emerson Fidelis Campos
pela sua recondução ao cargo de Presidente da UNIMED, com 90%
das notas dos médicos cooperados, e pela inauguração da farmácia
básica, que disponibiliza medicamentos de baixo custo aos usuários
da UNIMED. Submetido a votação, é este requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - José Braga -

Marco Régis.	 -
ATA DA 89 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de março de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon
Meio, Biiac Pinto, Gil Pereira e Irani Barbosa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dilzon Meio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
Eduardo Moreira, Secretário-Geral da Mesa, solicitando informações
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sobre o Requerimento n° 3.029/2001; ofício do Sr. Marco Antônio
Marques de Oliveira, Secretário de Estado de Transporte e Obras
Públicas, correspondências eletrônicas dos Srs. Antônio Demétrio
Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, e Geraldo Valadares Roquete,
Chefe de Gabinete do DER-MG, publicadas no "Diário do Legislativo"
em 14/3/2002. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos
n

o
s 3.185/2002; 3.186/2002 e 3.188/2002. Passa-se à 3a Fase do

Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Bilac Pinto em que faz pedido ao DER-
MG de realização de estudos para a pavimentação do trecho Santa
Rita de Jacutinga a Bom Jardim de Minas, com extensão de 32 km; do
Deputado Irani Barbosa em solicita seja convidado o Diretor de
Planejamento e Engenharia de Construção de FURNAS - Centrais
Elétricas S.A., para prestar informações sobre os convênios assinados
entre Furnas e os municípios mineiros. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - João Paulo - Rêmolo Aloise.

ATA DA 104a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de
março de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Elbe Brandão, João Leite, Márcio Kangussu e Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Marcelo Gonçalves, por
indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à
apreciação da matéria constante na pauta e à realização de audiência
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pública para debater a falta de leitos e o atendimento em centros
de terapia intensiva em Belo Horizonte. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Antônio
José da Silva, denunciando policiais militares de São João
Nepomuceno; James Lewis Gorman Júnior, Secretário da Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior, da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópias da "Carta de Brasília" e do "Relatório da
Subcomissão Especial para Tratar do Tema da Violência Urbana e
Segurança Pública", publicados no "Diário do Legislativo" do dia
21/3/2002; Maria Emília da Silva, Coordenadora Municipal de Direitos
Humanos da Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania de Belo
Horizonte, solicitando à Comissão medidas cabíveis quanto ao
processo criminal do Sr. Luiz Carlos Soares de Jesus, de Montes
Claros, detento da Penitenciária Nélson Hungria, em Contagem; do
Movimento Nacional de Direitos Humanos - Central Estadual contra a
Tortura, encaminhando denúncias de atos graves praticados por
policiais militares e civis, e solicitando à Comissão a urgente apuração
das alegações anexas; Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da
Associação Nova Esperança Beneficente do Brasil, em que sugere a
elaboração de um projeto de lei que vise à criação de uma secretaria
que assuma o controle dos loteamentos ou construção de moradias
no Estado; Rev. Romeu Olmar Klich, Coordenador Nacional do
Movimento Nacional de Direitos Humanos -MNDH-, de Brasília, DF,
no qual envia à Comissão o livro "Violência e Trabalho no Brasil" dos
autores José Fernando da Silva, Ricardo Barbosa de Lima e Sadi Dai
Rosso; Deputado Anderson Adauto, solicitando à Comissão
providências com vistas a garantir a integridade física e moral, bem
como a liberdade no exercício de sua profissão, do Dr. Kenedy Urzedo
de Queiroz, advogado, militante na Comarca de Coromandel; Paulo D.
R. Cunha, solicitando à Comissão providências para que se crie uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os crimes de tortura
cometidos por policiais militares de Uberaba; Rômulo de Carvalho
Ferraz, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, encaminhando resposta à solicitação formulada no
Requerimento n°3.037/2001, desta Comissão; convite da PUC Minas
e do Fórum Mineiro de Saúde Mental aos membros da Comissão para
participarem de uma conferência no dia 5/4/2002. Passa-se à 1" Fase
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da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.844/2001 (relatora:
Deputada Elbe Brandão). 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 Requerimentos
nos 3.208 e 3.22212002. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos do Deputado Edson Rezende, em que solicita a
realização de uma audiência pública com os convidados que
menciona, para debater sobre o Instituto Médico Legal; do Deputado
Márcio Kangussu, em que solicita seja realizada uma visita da
Comissão, no dia 1° de abril, à Fazenda Córrego da Ponte, no
Município de Buritis, para avaliar a tensão na região, devida à invasão
promovida pelo MST; do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita
seja enviado ofício à Dra. Maria Neuza, Delegada de Policia de
Montes Claros e Diretora do Guarda-Mirim, pelo grande trabalho que a
instituição vem realizando na recuperação de menores; sejam
enviados ofícios ao Ministro dos Transportes, aos Deputados Federais
e aos Senadores mineiros, manifestando a indignação e preocupação
do povo norte-mineiro com o estado precário da BR-135 e da BR-367,
o que tem vitimado motoristas e passageiros que por ela transitam; da
Deputada Elbe Brandão, em que solicita seja reforçado junto ao
Ministro Borges Negri o pedido feito pelo Secretário de Estado da
Saúde, Gal. Carlos Patrício, sobre a ampliação do número de leitos
para o Estado. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados e registra a presença dos Srs. Gal. Carlos Patrício Freitas
Pereira, Secretário de Estado da Saúde; Evilásio Teubner Ferreira,
Secretário Municipal de Saúdé; Francisco José Caldeira Reis,
Presidente do Conselho Regional de Medicina; Marcelo Mascarenhas,
Diretor de Defesa Profissional e Vice-Presidente da Sociedade de
Terapia Intensiva, representando o Sr. Edilson Corrêa de Moura,
Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; Fausto Ferrer
Fróes, Superintendente da FHEMIG; Luis Márcio Longo Remo,
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Secretário Adjunto; Adilson Stolet, Superintendente Operacional;
Fátima Guedes, Coordenadora de Credenciamento de UTIs, e
Rogério Oliveira de Rezende, Diretor de Redes Assistenciais, estes da
Secretaria de Estado da Saúde, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado João
Leite, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, para
que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - Edson Rezende

- Elbe Brandão.
ATA DA 7a 	ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO

ESPECIAL DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Às quinze horas do dia dois de abril de dois mil e dois, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Geraldo
Rezende, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Elbe 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 o relatório
final da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração, informando que todos
os designados da Secretaria de Estado da Educação são contratados
por prazo determinado, de acordo com o disposto no art. 10, da Lei n°
10.254, de 1990. Na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
em que solicita sejam ouvidos na reunião os Sr. João Porto, Galileu
Campos de Oliveira, Maria da Gloria Santos Chaves, Nely de Oliveira
Castro Maciel e Adriente Prado de Albuquerque. Em seguida, a
Presidente convida as pessoas relacionadas no requerimento
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supracitado para tomarem assento à mesa. Após a leitura do
relatório final do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a Presidente
concede a palavra aos presentes. Na fase de discussão do relatório
final, a Presidência suspende os trabalhos por 10 minutos para
entendimentos entre os membros da Comissão. Reabertos os
trabalhos, é aprovado requerimento da Deputada Elbe Brandão em
que solicita o adiamento da discussão do relatório final. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, em 3/4/2002, às 17 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Elbe Brandão, Presidente - Paulo Piau - Dalmo Ribeiro Silva -

Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 3/4/2002, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento de
Volanda Soares Gavaia, ocorrido em 29/3/2002, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Presidente da Câmara Municipal de Caeté por sua

atuação no processo de licenciamento requerido pela BRUMAFER
Mineração Ltda. (Requerimento n° 3.163/2002, do Deputado Miguel
Martini);

de aplauso ao Sr. Sérgio Gustavo Coutinho Grossi pelos relevantes
serviços prestados à comunidade de Barbacena, na área ambiental
(Requerimento n°3.198/2002, do !Deputado Edson Rezende);

de congratulações com a Igreja Presbiteriana de Alto de Jequitibá
pelo centenário de sua fundação (Requerimento n° 3.200/2002, do
Deputado Marco Régis);

de congratulações com o Sr. Dirceu do Nascimento, Reitor da
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Universidade Federal de Ouro Preto, pelo conceito A recebido por
alguns cursos no Provão (Requerimento n° 3.203/2002, do Deputado
José Milton);

de congratulações com o Sr. Emerson Fidelis Campos por sua
recondução ao cargo de Presidente da UNIMED (Requerimento n°
3.22812002, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 340a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/4/2002
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Maria Olívia

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nos 2.084 a 2.086/2002 - Requerimentos
nos 3.242 a 3.246/2002 - Requerimento do Deputado Eduardo
Brandão e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Política Agropecuária e de Transporte e dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Marco Régis, João Leite, Hely
Tarqüínio, Dimas Rodrigues e Márcio Cunha - 2a Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Eduardo Brandão e
outros; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:	 -
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio
Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Dõutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Edüardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Heiy Tarqüínio - lrani
Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguei Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14li15min, a lista
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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 Fábio Avelar, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente (Deputada Maria OUvia) - 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° 2.084/2002
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. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Jatobá e Matinha, com sede no Município de Rio Acima.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2002.
Ivo José
Justificação: A Associação Comunitária Jatobá e Matinha é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem como objetivos promover
atividades sociais, culturais e desportivas; promover a melhoria das
condições de vida e o embelezamento do bairro; firmar convênios com
associações congêneres, autarquias, entidades religiosas e outras e
prestar assistência a pessoas carentes.

Assim sendo, julgamos procedente que esta Casa acolha a justa
reivindicação da Associação, declarando-a 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.085/2002

Declara de utilidade pública a Associação Companhia de Santos
Reis Caravana de Belém, com sede no Município de Canápolis.

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

de Santos Reis Caravana de Belém, com sede no Município de
Canápolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação Companhia de Santos Reis "Caravana de

Belém", com sede no município de Canápolis, foi fundada em 1968. E
uma entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou
vantagens a seus diretores sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é identificar e preservar as raízes da
cultura popular e expressar essa cultura por meio dos ritos dançantes,
cantos e orações, tradição passada de geração para geração,
mantendo a história, os usos e costumes de seus antepassados. Além
disso, presta assistência social à população carente que reside nas
imediações de sua sede administrativa.

A associação presta serviços de grande relevância social ao
município de Canápolis, sendo imperativa a aprovação deste projeto
por nossos ilustres pares.

- 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°2.086/2002
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora das

Vitórias, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil Nossa

Senhora das Vitórias, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua aprovação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
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Geraldo Rezende
Justificação: O Centro Infantil Nossa Senhora das Vitórias foi

fundado em 1991. E uma entidade sem fins lucrativos e não remunera
seus Diretores.

O objetivo maior da entidade é amparar, cuidar e orientar as
crianças, a fim de que seus pais ou responsáveis possam trabalhar.

A entidade presta serviços de grande relevância social ao Município
de ltuiutaba, sendo imperativa a aprovação deste projeto pelos nossos
ilustres pares.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.242/2002, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Palmópolis pelo seu aniversário de
emancipação político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.243/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de repúdio ao Ministro dos Transportes, aos
Deputados Federais e aos Senadores por Minas Gerais em virtude do
estado precário em que se encontram as BRs 135 e 367, no Norte de
Minas. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.244/2002, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do COPAM com vistas à suspensão do
processo de licenciamento da BRUMAFER Mineração Ltda.

N° 3.245/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Neuza Rodrigues,
Diretora da Guarda-Mirim de Montes Claros, pelo trabalho realizado
na recuperação de menores.

N° 3.246/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Caldas pelo transcurso de seu 1891
aniversário de emancipação político-administrativa. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Eduardo Brandão e outros.

rÃ"



234
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Política Agropecuária e de Transporte e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Sebastião Navarro Vieira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro

Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, li na coluna da jornalista Bertha Maakaroun, do "Estado de
Minas", que o Sr. Governador procura antecipação de receitas junto à
CEMIG, a fim de promover pagamento às empreiteiras que têm
créditos junto ao Estado, por obras realizadas durante o seu Governo.

Pensei em apresentar um requerimento, a ser aprovado por esta
Casa, e enviá-lo ao Sr. Governador, alertando-o para o caráter danoso
desse seu gesto. As noticias dos jornais que indicam que o
Governador pode deixar o Governo do Estado agora, para ser
candidato a Vice-Presidente na chapa oficial do Palácio do Planalto,
obrigam-me a vir a esta tribuna para enviar-lhe, na forma de carta
aberta, um alerta. (- Lê:)

"Carta Aberta ao Sr. Governador
Exmo. Sr. Governador, Dr. Itamar Franco: 'O Estado absenteísta é

anárquico. O Estado excessivamente presente pode ser plutocrático
ou ditatorial, mas o Estado ausente, absenteísta, é anárquico. Aliás, o
mundo atual não conhece um caso sequer - e se os senhores
conhecerem, por favor, refresquem a minha memória - de um País
em que o Estado estivesse ausente'.

Essas palavras, pronunciadas em emocionante discurso pelo Dr.
Aureliano Chaves, por ocasião da promulgação da Emenda à
Constituição n° 50, em 29110/2001, foram aplaudidas por V. Exa., Sr.
Governador.

Aquele aplauso representou muito para quem o presenciou. Na
verdade, não era o cidadão comum que aplaudia um manifesto contra
a inércia do poder público. Era o Governador eleito democraticamente
que, ao aplaudir, batia palmas, na verdade, em nome de um programa
de governo por ele submetido à vontade popular.

Hoje, Sr. Governador, quem pôde vê-lo aplaudir com entusiasmo a
defesa de um Estado plenamente cioso de suas obrigações sente-se
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entre frustrado e surpreso. A surpresa é porque a ação
administrativa de V. Exa. - a bem da verdade, desde sua posse -
poderá funcionar como o despertador para avivar a memória do Dr.
Aureliano Chaves. Aqui em Minas Gerais, onde V. Exa. pretendia
construir um país, a ação do Estado está ausente da vida do homem
comum. Está ausente da vida do cidadão simples e ordeiro que
recorre ao poder jurisdicional do Estado para ver seus direitos
respeitados e, com uma sentença judicial que lhe é favorável nas
mãos, transitada em julgado, vê o mesmo Estado, pelo seu Poder
Executivo, negar-lhe cumprimento. Vê o Estado ausente. Ou, nos
dizeres do discurso que V. Exa., com tanta veemência, aplaudiu: vê o
seu Governador agindo de forma 'absenteísta'. Vê seu Governador
agindo de forma a transformar Minas Gerais em uma ilha de dúvidas
perenes, em uma unidade anárquica da Federação.

Que outra explicação, Sr. Governador, pode o povo de Minas Gerais
ter para a ação de V. Exa. ao dizer que, no dia 5 de abril, amanhã,
pagará R$148.000.000,00 às empreiteiras e ao se recusar a
determinar o pagamento de R$23.000.000,00 referentes a precatórios
de natureza alimentícia do DER-MG? São R$148.000.000,00 para
pagar obras, mas não tem R$23.000.000,00 para pagar precatórios
alimentícios de funcionários do DER-MG.

V. Exa. com esta decisão - a de optar por pagar débitos de
empreiteiras contra a obrigação constitucional de efetuar pagamentos
de precatórios vencidos desde 31 de dezembro do ano passado -
coloca o Estado no epicentro da anarquia.

Não posso, Sr. Governador, aplaudir a decisão de V. Exa. de pagar
empreiteiras às vésperas do desfecho de mais uma das inúmeras
crises existenciais por que passou neste quadriênio perdido da
administração pública de Minas Gerais.

Se V. Exa. anuncia que dará a decisão final de seu destino político
nos estertores da hora fatídica determinada pela legislação eleitoral e,
a um mesmo tempo, anuncia que no dia que antecede sua decisão
cuidará de pagar R$148.000.000,00 às empreiteiras, o que quer que o
cidadão mineiro pense?

A imagem de probidade que V. Exa. transmite a todos está
maculada. Não é concebível que opte por pagar empreiteiras no
momento exato em que se começa a formação de caixa de campanha
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eleitoral e, ao arrepio da Constituição do Estado, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento do Estado para o exercício
de 2002, recuse pagar débito que, por sua condição, exige pagamento
prioritário.

Tenho, Sr. Governador, desde meu primeiro mandato nesta Casa,
defendido o cidadão mineiro contra o abuso de poder do Estado;
tenho, contudo, encontrado na ação política de V. Exa. o maior
opositor à quebra da opressão do poder público contra o cidadão
comum.

Não quero aqui enumerar as inúmeras ações de V. Exa. que
comprovam nossas divergências. Não quero falar do Código de
Defesa do Contribuinte, cujo acordo V. Exa. não cumpriu. Não quero
falar do Projeto do Micro Geraes; que V. Exa. tem feito de tudo para
derrubar nesta Casa. Não quero falar do pagamento das verbas
retidas: V. Exa. insiste em pagar somente aquelas devidas durante o
seu mandato, como se débito do Estado constituísse propriedade
particular do Governador. Não quero falar de seu veto, exemplarmente
derrubado por esta Assembléia, ao projeto que exige a prestação de
contas do administrador público, quando da obediência da ordem
cronológica do pagamento das obrigações. Não quero falar da
emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, de minha autoria,
aprovada nesta Casa, que se transformou no art. 61 da Lei n° 13.959,
de 26/7/2001, que determina ser obrigação de V. Exa. priorizar o
pagamento de precatórios e de verbas retidas.

No entanto, dada a importância do assunto, vejo-me obrigado a
transcrever, com comentários didáticos para facilitar o entendimento
de V. Exa., a íntegra do art. 61 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Assim, o art. 61 determina que, na execução orçamentária relativa ao
exercício de 2002, o Poder Executivo dará prioridade ao pagamento
das despesas inscritas em Restos a Pagar, referentes a precatórios
judiciários de natureza alimentar e a verbas retidas dos servidores
estaduais.

Trocando em miúdos, o texto, redigido em boa técnica legislativa,
quer dizer que V. Exa., ao determinar o que será pago no ano de
2002, terá - veja bem, é imperativo - de pagar primeiro os precatórios
judiciais de natureza alimentar e as verbas retidas para, depois, veja
bem, Sr. Governador, pagar as despesas inscritas em Restos a Pagar.
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A Assembléia aprovou essa norma com a nítida intenção de se

evitar a manipulação de recursos públicos em período de campanha
eleitoral. E, complementando tal norma, esta mesma Casa aprovou a
lei que determina ao administrador público prestar contas ao Tribunal
de Contas do Estado da data dos pagamentos por ele efetuados.
Dessa maneira, V. Exa. está impedido de agir conforme anunciou que
agirá. E, se ainda assim teimar em pagar a empreiteiras em
detrimento do cidadão comum, V. Exa. deverá prestar contas de seus
atos junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Assim, não é possível que V. Exa. tenha o desplante de vir a público
anunciar que pagará primeiro os débitos com empreiteiras e se
esconda no silêncio criminoso do absenteísmo anárquico da ausência
de pagamento dos débitos referentes a precatórios e verbas retidas.
Absenteísmo anárquico que V. Exa. tanto condena.

O que causa espécie, Sr. Governador, é V. Exa. marcar data de
pagamento em frontal desrespeito à lei. E, ao mesmo tempo, posar de
paladino da justiça, apologista do Estado federado forte, longe da
anarquia e perto do cidadão.

Dessa maneira, venho solicitar a V. Exa. que não deixe a sombra da
dúvida da formação de caixa de campanha macular a vida pública do
político Itamar Franco. Não permita que a ação de V. Exa., a de
autorizar o pagamento de R$148.000.000,00 às empreiteiras que
atuaram em seu Governo, imagino, seja concretizada. Ainda há tempo
de se evitá-la. Ainda há tempo para que V. Exa. determine o
pagamento dos R$23.000.000,00 dos precatórios judiciais do DER-
MG, já empenhados.

Não permita, enfim, Sr. Governador, que as ações de V. Exa.
possam acionar o despertador da memória histórica mencionada pelo
Dr. Aureliano Chaves. Não permita que a ação administrativa de V.
Exa. se confunda com sua ação política, que, a rigor, ninguém
entende, já que por quatro anos comandou a tropa de choque contra o
neoliberal Fernando Henrique Cardoso e sua equipe de governo e,
agora, qual histrião de peça bufa, posa como o guardião da
moralidade do candidato oficial ao Palácio do Planalto.

Não permita, Sr. Governador, que o povo de Minas troque a imagem
do Governador probo pelo conceito do político inconseqüente. Do
político absenteísta. Cumpra a lei, Sr. Governador. Os aplausos serão
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bem mais eloqüentes." Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, cidadãos mineiros que nos honram com sua presença em
nossas galerias, especialmente meu prezado amigo e líder
comunitário de Muzambinho, José Vicente Filho. Já dizia La Fontaine,
na célebre fábula "O Lobo e o Cordeiro", que, estando o lobo na
cabeceira do rio, acusava o pobre cordeiro, que estava lá embaixo, de
lhe turvar a água que bebia.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, temos hoje um lobo cada vez mais feroz, selvagem,
chamado Estados Unidos da América do Norte.

Temos em mãos um exemplar do jornal "Estado de Minas", de
ontem, com a seguinte matéria, na pág. 16: "Estados Unidos acusam
Brasil de pirataria e monopólio". Quão ridículas as informações dos
Estados Unidos! Tal qual o lobo acusava o cordeiro de estar turvando
a água que bebia, lá em cima, na cabeceira do rio, estão os Estados
Unidos freqüentemente a acusar outros países de ferirem acordos
comerciais, de monopólios, pirataria, o que quer que seja. Nada mais
apropriado que comparar a tão decantada fábula de La Fontaine com
o texto de ontem do "Estado de Minas": bastaria apenas substituir o
título da fábula "O Lobo e o Cordeiro" por "Estados Unidos e Brasil".

Os Estados Unidos, recentemente, impuseram elevadas sobretaxas
tanto na importação do aço brasileiro quanto na do europeu e de
outros países; sobretaxam as importações do nosso suco de laranja;
oprimem com a sangria do pagamento de juros abusivos,
escorchantes, travestidos na chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal, que caiu no gosto da imprensa, que caiu no gosto do poder,
mas, na verdade, é uma lei que esconde outros argumentos, outros
objetivos: pagar sempre a dívida para o seu lobo, o lobo da América
do Norte, impedindo que os países pobres, do Hemisfério Sul,
apliquem os seus superávits na área social, já que existem tantas
deficiências na saúde, na educação, na habitação, na segurança
pública e em outros setores.

Mas diria que a fábula do lobo e do cordeiro também nos remete ao
acordo de salvaguardas tecnológicas para o uso da base espacial de
Alcântara, no Maranhão, de propriedade deste País. Está em
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tramitação na Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, projeto ao qual nós, brasileiros,
cidadãos da sociedade brasileira, organizações não governamentais e
classe política deveríamos estar mais atentos, atuantes, incisivos, a
fim de cobrar do parlamento federal medida mais protecionista em
relação ao território nacional, porque já não se trata de protecionismo
comercial, mas de proteção das nossas fronteiras.

Esse mentiroso e globalizante sistema tem o objetivo de destruir as
fronteiras da humanidade nessa aldeia global. Mas destruir as
fronteiras dos outros, porque as deles estão cada vez mais protegidas.
E, depois da queda do Muro de Berlim, já ergueram até o "muro da
vergonha", que separa os Estados Unidos do México, para impedir
que cidadãos pobres tentem entrar no território dos Estados Unidos
em busca de emprego. Esse é o verdadeiro caráter, a verdadeira face,
o verdadeiro afã do lobo da América do Norte, este lobo selvagem,
impetuoso, poderoso, que, na verdade, quer continuar com essa
supremacia hegemônica, pois, infelizmente, lidera com o fim da União
Soviética. Ao tempo da bipolaridade entre Oriente e Ocidente,
tínhamos quem, pelo menos, pudesse colocar-se ao lado daqueles
que eram oprimidos por um ou por outro lado. Na verdade, a
bipolaridade era salutar para a humanidade. A Rússia, a extinta União
Soviética, se tornou um país dos mais miseráveis, não porque tivesse
sido comunista, mas porque, na verdade, ao fim da União Soviética,
da desagregação de suas repúblicas, ao fim de tudo isso e do
mecanismo das privatizações, entregaram tudo à sanha do feroz
capitalismo internacional, e, com ele, entrou na Rússia o tráfico de
drogas, a prostituição organizada e todas as formas maléficas de
destruição da sociedade.

O nobre Deputado Sebastião Navarro Vieira usou palavras do nosso
venerável ex-Vice-Presidente da República, ex-Ministro das Minas e
Energia, ex-Governador de Minas Gerais, na época do regime militar,
mas que nem por isso foi afetado, porque, como homem digno que é,
passou incólume por toda a sua trajetória política. Referimo-nos, como
o nobre Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Aureliano Chaves de
Mendonça, que, no mesmo discurso por ele citado - e deixo de lado o
tema por ele abordado, o do Estado absenteísta, e a conotação de
seu discurso -, diz: "A idéia de economia de mercado só entra no
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caolhismo". Caolhismo refere-se a vesgo, a caolho. E diz mais: "E
pior que caolhismo por ignorância é caolhismo por má-fé. Ignorância
tem conserto, é só dar instrução; má-fé não tem conserto, porque é
ontológica. Aí está a razão pela qual é extremamente importante que
Minas Gerais, através de seu pensamento político, caracterizado pelo
Poder Legislativo e pelo comportamento do Poder Executivo,
particularmente do Chefe do Poder Executivo, tenha uma posição
firme, clara, inflexível em relação àqueles valores em que
acreditamos".

E os valores que defendemos são os valores nacionais, tão em
moda neste mundo globalizante, para os países poderosos, que o
dominam, principalmente o condomínio anglo-americano, que quer a
destruição das nossas fronteiras, quer o arriamento das nossas
bandeiras, enquanto eles, cada vez mais, fazem tremular as suas nos
órgãos públicos, nas praças públicas, nas ruas e nas avenidas.

Senhoras e senhores que me ouvem, passados vários meses do 11
de setembro, quando fui tachado por muitos de temperamental e
emocional, cada dia mais me orgulho e me vanglorio da posição que
tomei em defesa do que aconteceu. Não se trata de me vangloriar da
morte de ninguém, mas de mostrar que temos cidadãos do mundo
capazes de lutar por uma causa, por um sentimento, por uma
ideologia.

Naquele momento do 11 de setembro, o que aconteceu foi o
despojamento da riqueza e da vaidade em nome dos sentimentos de
fraternidade universal, de união do mundo pelos pobres, pelos povos
oprimidos, pelos explorados e pelos excluídos. Naquele momento,
aquele era um ato de guerra que simbolizou toda a revolta do Terceiro
Mundo, do qual modestamente faço parte. Aquele foi o símbolo do
ataque a um país prepotente, orgulhoso, vaidoso e petulante, que, na
verdade, se comporta como na fábula do lobo e do cordeiro, como li
no início do nosso discurso.

Além do problema da Base de Alcântara, para o qual temos que ficar
atentos, não queria deixar de dizer que tenho que fazer também um
protesto por Slobodan Milosevic, porque acho ilegítimo o Tribunal
Internacional de Haia. Se esse Tribunal fosse legítimo, lá estaria
também sendo julgado um outro antigo terrorista, Anel Sharon, que,
em vez de levar a paz para o Oriente Médio, leva cada vez mais a

rs



241
desgraça, a desunião e a guerra. Na verdade, esse Tribunal é
legítimo para os Estados Unidos e seus asseclas, porque só leva a
esse Tribunal aqueles que pertenciam às antigas correntes
comunistas, levados pelos anticomunistas como os Estados Unidos e
a Inglaterra.

Registro, pela primeira vez nesta tribuna, a minha inconformidade e
sintonia com o pensamento de Siobodan Milosevic, que muitas vezes
se comporta com indiferença no Tribunal de Haia, porque, na verdade,
ele é vítima de um tribunal parcial e faccioso, que julga por um lado da
humanidade.

Não gostaria de terminar as minhas palavras sem dizer que, na
semana passada registrei o meu protesto na Assembléia por meio do
encaminhamento de um requerimento em que solicito transcrição de
um artigo de jornal contra a tentativa dos Estados Unidos de demitir o
Embaixador Maurício Bustani da Organização para Proscrição de
Armas Químicas - OPAQ -, o qual tem se comportado com galhardia;
mais uma vez, aplico aqui a fábula do lobo e do cordeiro. Os Estados
Unidos acusam o Iraque, a Coréia e o Irã, o chamado Eixo do Mal, de
desenvolverem armas químicas de destruição em massa, mas, na
verdade, eles as têm em quantidade muito grande. Até o famigerado
Antraz foi desenvolvido nos laboratórios biológicos dos Estados
Unidos. Naquele momento, o feitiço se virou contra o feiticeiro porque
oposições internas a Bush o fizeram ser disseminado nos Estados
Unidos.

Mas o meu requerimento solicitava a transcrição nos anais da Casa
de um artigo do jornal "Hoje em Dia", editorial do dia 21/3/2002,
intitulado "Ato Inadmissível" referindo-se à tentativa de demissão do
Embaixador Bustani. Não só pedi a transcrição desse editorial nos
anais da Assembléia, como pedi também que essa manifestação de
protesto fosse remetida ao Embaixador dos Estados Unidos da
América em Brasília e ao Ministro das Relações Exteriores do Brasil.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sra. Presidente, Deputada Maria Olívia,

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público presente
no Plenário da Assembléia nesta tarde, apesar de ontem, no momento
da discussão a respeito do veto do Governador ao Projeto de Lei n°
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640/99, ter tido oportunidade de discuti-lo exaustivamente, tendo
sido honrado com o aparte de vários Deputados que trouxeram
grande contribuição à nossa discussão, e apesar de o Deputado
Miguel Martini também ter ocupado esta tribuna para discutir o projeto,
assim como o Deputado João Batista de Oliveira, fui surpreendido
hoje com uma matéria no jornal "Estado de Minas', edição de hoje,
que critica o texto do Projeto de Lei n° 640/99, aprovado em Plenário e
vetado pelo Governador Itamar Franco, veto este que está por ser
rejeitado por esta Casa.
As críticas são feitas por alguns dirigentes de clubes de Belo

Horizonte, a partir de informações que não constam no projeto de lei.
Portanto, partindo do pressuposto de que se trata de pessoas
esclarecidas, com envolvimento no meio esportivo, não nos restam
alternativas senão questionar os interesses que estão por trás de
afirmações tão vis e desprovidas de qualquer veracidade. Gostaria de
discutir essas afirmativas.

Vejamos o que esses dirigentes afirmaram: (- Lê:)
"Minas Gerais passaria a ter uma lei que é uma mentira, pois em

nada ajudará o esporte de rendimento ou o de alto nível. Além disso,
passaremos a correr o risco de desaparecimento de clubes que,
efetivamente, promovem o esporte". Afirmativa do Sr. Sérgio Bruno
Zech, Secretário de Esportes e ex-Presidente do Minas Tênis Clube.

O Projeto de Lei n° 640, em seu art. 40, afirma: "Poderão ser
beneficiados por essa lei projetos relativos aos seguintes segmentos
esportivos: alínea III - desporto de rendimento com a finalidade de
obter resultados e integrar pessoàs e comunidades".

Será que o Secretário não leu o projeto?
Outra afirmativa: "Os clubes perderiam todas as chances de

conseguir um parceiro para suas equipes que disputam as ligas e
outras competições nacionais ". (Leonardo Paraíso, Presidente do
Ginástico.)

O art. 9° estabelece que receberá apoio financeiro, com recursos
provenientes da aplicação dessa lei, todos os projetos esportivos
previamente aprovados por comissão técnica instituída pela Secretaria
de Esportes, sem distinção de segmentos ou modalidades. Isso está
no texto da lei que a Assembléia Legislativa votou. Vou repetir: "Sem
distinção de segmentos ou modalidades esportivas".
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Portanto, a possibilidade de os clubes se beneficiarem dessa lei
dependerá não da análise da Assembléia Legislativa, que não tem
esse papel, mas da análise e aprovação da comissão técnica, que
estaria na Secretaria de Esportes, segundo prevê a lei. Em nada
interferindo em relações de parceria por iniciativa de cada clube.

Outra afirmativa: "E uma proposta descabida, que não atende, em
nada, o esporte especializado". (Kouros Monadjemi, Presidente do
Minas.)

Em nenhum dos 16 artigos do Projeto de Lei n°640 é citada alguma
modalidade esportiva, justamente para que não haja privilégio ou
impedimento a elas. Esse projeto visa à sociedade em todos os seus
segmentos, na prática de todas as modalidades esportivas.

Descabida é a inexistência de política pública para o esporte em que
sejam contemplados os deportos educacionais, de participação e de
rendimento.

Descabida é a gestão do dinheiro público no setor esportivo voltado
para os clubes ricos, que já possuem parcerias milionárias e
privilegiam inexpressivo percentual da população mineira, conforme
desejam esses senhores.

Descabido é o descompromisso de dirigentes e autoridades
esportivas com o social, que, em sua míope perspectiva, só vêem o
esporte de forma empresarial, transformando atletas em mercadorias
com alto valor de revenda.

Descabido é, ao lerem o inciso 1 do art. 4°, não se sensibilizarem
com a possibilidade de a Educação Física voltar a ser atividade
regular nas escolas públicas, garantindo às nossas crianças o
exercício da cidadania, melhorando seus rendimentos escolares e
maior integração da comunidade escolar através de atividades
esportivas.

Descabida, também, é a não-compreensão do inciso II do art. 41,
que permite a criação de poderosa ferramenta a ser implementada
nas comunidades, sobretudo nas periféricas, oferecendo às crianças e
adolescentes saudável alternativa ao ócio, que, invariavelmente, é
preenchido por atividades delinqüentes, que começam com o pichar
de muros, passam pelas drogas e chegam aos crimes contra a vida.

Descabido é termos a possibilidade de aprovar uma lei que possa
garantir recursos financeiros para o esporte e vermos pessoas ligadas
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ao meio esportivo trabalharem contra sua aprovação.

Estou do outro lado da lógica do Secretário de Esportes.
que enviou a esta Assembléia fala, a todo momento, ei
esportivo, excluindo o desporto educacional, deixando de
praticamente 90% das nossas crianças e jovens. Estou do
pois sou a favor da possibilidade de que todos tenham
esporte. Lamento que não aconteça um debate sobre o

A proposta
ri

atender a
outro lado,
acesso ao
assunto e

apenas usem como arma a imprensa, obtendo um espaço no jornal;
não se discute o contraditório, ouve-se apenas um lado, revelando a
visão míope do mercado esportivo. E lamentável vermos a Federação
dos Clubes do Estado ser usada, não conseguindo ter visão do
alcance do projeto, que beneficia os clubes que representa. Se
pretende ficar do lado do mercado esportivo, lamento. Perde a
oportunidade de, neste ano, ter recursos para atender aos seus
clubes.

Temos também uma manifestação dessa Federação, que parece
que não leu o projeto. A Federação dos Clubes de Minas Gerais está
pedindo aos Deputados que derrotem o projeto, com argumentos
descabidos, dizendo, por exemplo, que o art. 4 0, que teria como
objetivo conceder incentivo ao esporte especializado amador, na
verdade, impede a concessão de incentivo material ao atleta amador.
Não é a Assembléia Legislativa que regulamenta a lei. Quem deve
regulamentar a lei é o Poder Executivo. Não entendeu a Federação e
pretende que, num próximo projeto, sejam excluídas as escolas
públicas. A Federação dos Clubes não aceita que recursos esportivos
cheguem às escolas públicas. Diz a Federação, no seu ofício, que já
têm as escolas 25%, como se 25% da receita destinada às escolas
fossem para o esporte.

E lamentável que os Presidentes dos clubes se unam sem conhecer
a lei e a Federação se manifeste dessa maneira. Mas, se temos essas
manifestações, temos outras também, de projetos sociais que querem
ter a oportunidade de acessar esses recursos para dar condições para
as crianças fazerem esportes. Temos várias manifestações de
prefeituras pedindo que os Deputados rejeitem o veto do Governador.

Se, de um lado, temos esses que querem que os recursos sejam
utilizado no mercado esportivo, para os grandes campeonatos, para
pagar os grandes atletas, do outro lado, temos aqueles que anseiam
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pelos recursos para direcioná-los para o social, para vilas e favelas,
para atender à maioria da população jovem, que não tem acesso aos
clubes e poderia ter por meio desse projeto de lei. E esse projeto dá
oportunidade às Federações, aos clubes de serem beneficiários nos
campeonatos e na formação dos atletas. Infelizmente, não querem
esse projeto. Querem o outro, que beneficia o mercado esportivo.
Querem que a Assembléia mantenha o veto do Governador para,
então, mandar o outro projeto, que beneficia os grandes atletas.

Concluo convocando os nobres colegas a votar pela rejeição do
veto. Certamente, essa lei é passível de melhorias, de
aperfeiçoamentos, mas não podemos perder a oportunidade de
garantir à sociedade os benefícios e avanços que essa proposta nos
oferece.

Nós, Deputados, cumprindo o nosso compromisso com o cidadão
mineiro, de rejeitar o veto, passaremos ao Poder Executivo, pela
Secretaria de Esportes, a responsabilidade e o dever de garantir o
sucesso e a eficiência de sua implementação. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.
• Deputado HeIy Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais

pessoas presentes nas galerias, imprensa, voltamos a esta tribuna
para fazer uma análise das circunstâncias do cenário político do
momento.

Na posse dos novos Ministros, realizada ontem, o Presidente da
República fez breve - mas significativa - referência ao Governador de
Minas Gerais. Considerando os antecedentes políticos registrados
entre Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, consideramos que
a mão estendida do Presidente representa um basta à radicalização
que vem caracterizando a atualidade política brasileira não só no que
diz respeito à campanha eleitoral, como também quanto ao
comportamento dos governantes no quadro da Federação.

A radicalização deveria ser a última das estratégias a se adotar no
processo político. Radicalizar, em política, significa levar às últimas
conseqüências a discussão sobre o bem público, sem atentar para a
velha máxima romana In médio virtus", ou seja, a virtude está no
meio, e a ela se chega por meio da conciliação.

O atual momento reflete, em âmbitos e níveis diversos, essa
tendência radical que a ninguém beneficia. Vejamos, por exemplo, o
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que vem sucedendo no esquema sucessório para a Presidência da
República. A candidatura Roseana Sarney vem sendo implodida pelos
notários acontecimentos, que dispensam maiores comentários. A
reação das hostes pefelistas vclta-se contra elementos ligados ao
candidato José Serra, os qUais se teriam empenhado em
maquinações inaceitáveis, entre elas a "arapongagem" denunciada
pelo Senador José Sarney.

Do lado do PT, a exacerbação de ânimos não é menor. Acusam
também o partido do Governo de tirar proveito da invasão da fazenda
do Presidente Fernando Henrique Cardoso pelo MST, para minar a
candidatura de Lula. Segue também a insistência em se referir a um
possível caixa dois na campanha de reeleição do Presidente
Fernando Henrique.

Pessoalmente, não acreditamos na "arapongagem" presidencial
denunciada pelo Senador Sarney, da mesma maneira que não
acreditamos na participação do PT no episódio de Buritis. No último
caso, temos apenas a lamentar que colegas parlamentares tenham
defendido os invasores, os quais estavam desrespeitando um dos
símbolos da República: a residência do Presidente. Finalmente, no
caso do caixa dois, não existe prova formal das irregularidades
argüidas.

Creio que tudo seja um pouco de leviandade e inquietude da
condição pré-eleitoral para a qual nos encaminhamos. Tais episódios
refletem a exaltação dos ânimos, que já tomou conta da campanha
presidencial e se estende ao processo de sucessão para o Palácio da
Liberdade. Em nosso caso específico, para a radicalização, contribui
decisivamente a postura, até agora autocrática, do Governador Itamar
Franco. Por isso, reputamos de importância o gesto de conciliação do
Presidente da República: esperamos que o Governador mineiro - não
importa qual seja o seu futuro político - entenda o gesto e aceite a
mão estendida.

Autocracia é a melhor palavra que encontramos para caracterizar o
comportamento do Governador mineiro. Logo no princípio de seu
mandato, decretou ele a pretensa moratória, resultando em ruptura
pessoal e institucional com o Governo da União. Ao longo desses três
anos, a polêmica é como uma tábua de salvação para os problemas
mineiros. Poderíamos até imaginar que existe um delírio de
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perseguição: tudo de mau que acontece em Minas e tudo de bom
que deixa de acontecer é culpa do Governo Federal. Não se fazem
obras e realizações, não se equilibram as finanças públicas, não se
saneia a máquina administrativa e não se fomenta o desenvolvimento
econômico, porque Brasília não estaria deixando. E uma fórmula
simplista para justificar a inação e a ausência do Governo.

Em sã consciência, não se pode culpar o secretariado do
Governador Itamar Franco pela inoperância. Notamos que os
Secretários trabalham com afinco, sob pressão autocrática, embora o
resultado desse trabalho não seja eficaz.

O futuro político do Governador está agora na ordem do dia, com a
possibilidade da sua candidatura a Vice-Presidente na chapa de José
Serra. O 'suspense" alimentado pelo Dr. Itamar Franco afeta os
parlamentares da base governista nesta Casa, até então
desorientados quanto à sua participação na sucessão estadual, bem
como nos leva, falando pelo PSDB, a formular algumas ponderações.

A primeira vista, a hipótese de Itamar ser o Vice de nossa chapa
representaria a total desarticulação de uma coerência partidária
programática que vimos elaborando com idealismo e esforço.

Afinal, o Governador radicalizou também na maneira como age em
função da estrutura federativa brasileira e do equilíbrio dos Poderes
constituídos. Governa o Estado como se fosse a República de Minas
Gerais. Seu relacionamento com esta Casa implica em notória
invasão da nossa esfera de poder: só ele quer legislar, quando a
Constituição apenas lhe permite representar e administrar. As
propostas que aqui se fazem - veja-se o veto ao projeto do Micro
Geraes - merecem a sua desaprovação, mesmo se disserem respeito
ao mais elevado interesse público. Enfim, tem sido uma vivência
desgastante essa que o Palácio da Inconfidência vem exercitando
com o Palácio da Liberdade.

Ora, se, no entender de alguns, radicalizar é preciso, este
parlamento deve adotar o método inverso para afirmar-se como Casa
do povo e resgatar a sua auto-estima. Historicamente, é o momento
para que valorizemos este Poder mediante um trabalho objetivo e
sério. Este é um momento de fortuna. Está aí o montão de vetos
opostos pelo Governador a proposições nossas, atravancando a pauta
e impedindo que tramite matéria nova. Pois vamos votá-los,
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derrubando aqueles que não atendem ao interesse do povo
mineiro e eventualmente acatando aqueles que digam respeito ao
bem público, para que possamos fazer da política um instrumento
ético da vontade do povo.

Vamos conduzir a campanha sucessória sem ressentimentos, nem
caça às bruxas, sem recorrer a meios discutíveis para atingir os fins
desejados. E postura ética que o povo mineiro e o povo brasileiro está
a exigir, a qual conclamamos os parlamentares a adotar.

No caso da aliança, que ainda consideramos remota, entre José
Serra e Itamar, vamos aguardar os acontecimentos, em nome da
prudência que o povo nos exige. Em princípio, somos totalmente
contrários a tal arranjo partidário, pois sentimos, no dia-a-dia desta
Casa, a dureza com que o povo mineiro vem sendo tratado.
Entretanto, como dissemos no princípio desta fala, radicalizar é a
última solução. Independência, espírito crítico, isenção e compromisso
com a gente de Minas Gerais constituem as nossas prioridades, em
qualquer circunstância. Finalmente, um alerta: devemos ser fiéis às
nossas convicções, para o bem geral, sem sermos vítimas, jamais,
das circunstâncias que se nos parecem oportunas. Essa é, mais ou
menos, uma análise do momento que estamos atravessando em
Minas Gerais e, acredito, no Brasil.

Gostaria de abordar um assunto correlato: a classe política, há um
ano e meio, está praticamente sem saber o rumo das coisas em Minas
Gerais, por causa desse conflito do Palácio da Liberdade com o
Palácio do Planalto, o qual só nos trouxe muito prejuízo. Faz um ano e
meio que, irresponsavelmente, se está tratando de política partidária:
quem vai ser o Presidente, o Governador.

Nós, desta Casa, devemos nos entregar aos projetos e ficarmos
surdos diante das vozes radicais, aquelas que querem apenas fazer
prevalecer o seu "eu", e cuidarmos do todo, dos interesses do povo.
Vamos derrubar os vetos que todos sabem que precisam ser
derrubados, porque esta Casa já os discutiu exaustivamente. Nós
também, por questões éticas do nosso compromisso deontológico,
quer dizer, do dever de ser parlamentar, devemos aprovar também
alguns vetos sobre os quais o Governador tem inteira razão. Estou
falando como elemento da Oposição. Existem vetos que são de
interesse geral e que estão se arrastando por interesse de poucos em
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detrimento do de muitos. O Estado tem de deixar de ser dirigido
pela vontade de setores localizados. Isso foi provado aqui, na CRI da
Saúde. Muitas vezes havia um parecer jurídico, atendendo à vontade
de um diretor de fundação. E mostramos isso ao Governador, no dia
em que levamos o substrato do trabalho dessa CPI. Dissemos-lhe que
estávamos ali como Poder Legislativo, para levar o relatório da
Assembléia, exaustivamente discutido. Sabemos que o Estado é
grande, que a máquina é grande, que temos inúmeros vícios na
administração, mas precisamos estruturá-lo, para que a saúde possa
fluir para o povo. E detectamos casos graves. Falta auditoria,
confessada pelo Auditor-Geral do Estado. Faltam mais de 13
auditores. Consultoria, nem se fala. Por isso mesmo, quando se vai
ver quem é o servidor público de carreira, são apenas 20% do
funcionalismo. O resto entrou por meio de artifícios políticos, às vezes
por nós mesmos, em conluio com o Executivo. Entram muitos, e
passam a ter direitos.

E vou aqui avisar: sou contra, por exemplo, designação de pessoas
com três ou quatro anos que trabalham para o Estado e querem se
tornar servidores estaduais, com todos os direitos. Sou contra isso. E
preciso haver concurso. Precisamos acomodar aqueles que têm
muitos anos, como as serviçais da educação, que estão há 25 anos ali
e "tomaram bomba" no concurso. Por isso, elas serão jogadas na rua.
Precisamos ter prudência e razoabilidade. O Governador deveria
convocar esta Casa, por meio de suas representações, a fim de dar
solução para esses casos de injustiça social. A injustiça está na cara,
não é preciso muito discurso.
Termino conclamando esta Casa para a busca da paz e da

harmonia, com um trabalho consistente para evitar a politicagem do
momento. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, senhores e senhoras que ocupam as galerias,
imprensa presente, assessoria da Casa, estamos aqui para falar sobre
uma forma de resolver os problemas sociais do Norte de Minas.
Vamos falar sobre a revitalização da cotonicultura do Norte de Minas.
O programa foi lançado e nascido nessa região, coordenado pela
Secretaria da Agricultura, pela EMATER, pela EPAMIG e pela

rÃO



250
EMBRAPA.

Uma experiência desenvolvida por 25 produtores em 220ha, onde
estão sendo usadas novas tecnologias e está sendo feito manejo
adequado à realidade regional do Norte de Minas, possibilitando uma
produtividade média de 180 arrobas/ha, igualando-se aos Estados
mais desenvolvidos.

E do conhecimento de todos que a cultura do algodão no Norte de
Minas foi um sustentáculo econômico e social, que, durante mais de
três décadas, tínhamos mais de 1 30.000ha, com uma produção média
acima de 110.000t de algodão em caroço, gerando cerca de 25 mil
empregos diretos e mais de 100 mil indiretos. O declínio da
cotonicultura, iniciado na década de 90, foi devido a vários fatores,
como a falta de uma política agrícola específica para o setor, o
incentivo do Governo à importação de algodão subsidiado de outros
países e a praga do bicudo, que destruiu nossas lavouras, e nossos
produtores reduzindo nossa área plantada para 15.000ha, gerando um
grande problema social e econômico.

Srs. Deputados, estivemos ontem na cidade de Pai Pedro, em um
dia de campo na Fazenda Torresmo, com a participação dos órgãos
técnicos da Secretaria de Agricultura, os produtores, o Sr. Secretário
Paulino Cícero, os Deputados Gil Pereira e Arlen Santiago e o
Presidente da EMATER, Dr. Antônio Bandeira. E nesse evento, a
Associação dos Produtores de Algodão de Alta Tecnologia manifesta
a sua esperança no sucesso e resgate da atividade do plantio do
algodão no Norte de Minas, pois consideramos que a região já tem a
infra-esturura básica, composta de quatro usinas em perfeito
funcionamento, com capacidade instalada para beneficiar 2 milhões
de arrobas, mais três usinas paralisadas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa atividade é rentável. Temos
áreas, temos tecnologia adequada à realidade, temos os
equipamentos necessários e mão-de-obra farta e preparada, mas é
preciso que o poder público, os Governos Federal e Estadual tomem
algumas providências que atendam às necessidades dos produtores.

1 - Negociar recursos de crédito para a recuperação do solo junto
aos agentes financeiros para investimento nos termos do crédito rural.

2 - Disponibilizar recursos financeiros para o custeio da safra em
tempo hábil.
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3 - Disponibilizar máquinas e implementos agrícolas específicos

para a cultura do algodão no Norte de Minas.
4 - Incentivar a pesquisa e a assistência técnica para o atendimento

ao programa.
5 - Estabelecer mecanismos de controle da saída de algodão para

outros Estados vizinhos, cujas alíquotas do ICMS são inferiores à
praticada em Minas.

Finalizando, por ter sido em Pai Pedro esse evento de retomada da
cultura do algodão no Norte de Minas, quero reverenciar, em saudosa
memória, o Sr. Geraldo Rodrigues, ex-Prefeito, um dos baluartes e
defensores da cultura do algodão. Com tal homenagem, saúdo todos
os produtores de algodão do Norte de Minas, que, como eu, têm
esperança nessa cultura como fonte de trabalho, renda e riqueza para
a nossa gente.

Sr. Presidente, agradeço ao Secretário Paulino Cícero, que não
mediu esforços, aceitou o nosso convite para visitar aquela região,
junto com o Presidente da EMATER. Precisamos conscientizar o
Governo Federal, a fim de que disponibilize recursos para a
agricultura, evitando, dessa forma, o êxodo rural, criando milhares e
milhares de empregos. Assim, os nossos irmãos que residem no
campo não terão necessidade de ir para a periferia das grandes
cidades. Muito obrigado.

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

poderia deixar de registrar nos anais desta Casa, no dia de hoje, o
meu encontro com o Exmo. Sr. Governador, Dr. Itamar Franco. Essa
audiência, solicitada por mim há mais tempo, teve o objetivo de
despachar com S. Exa. assuntos de interesse de Minas Gerais.
Evidentemente, falamos também sobre a gravidade do momento
atual.

O despacho que tive com o Sr. Governador envolveu alguns fatos
que estão acontecendo no interior e que precisam ser resgatados pelo
Governo. Em primeiro lugar, refiro-me à pavimentação da estrada que
liga Cachoeira da Prata, minha terra natal, a Maravilhas. O Secretário,
Dr. Marco Antônio, esteve naquela região, no final do ano passado,
assegurando que ali estava para o término das obras, e não para o
seu início, porque tais obras estão se arrastando há décadas. Lembro-
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me que desde bem pequenino lutávamos para que fosse feita a
pavimentação daquela estrada, ligando aqueles dois municípios e
modificando o mapa de Minas naquela região.

Também mostrei ao Sr. Governador a importância da estrada que
liga Materlândia a Rio Vermelho, já que neste Governo, por meio de
nossa solicitação, conseguimos, junto ao DER-MG e ao Vice-
Governador, a implantação do asfalto entre Sabinópolis e Materlândia.
As obras estão paradas em Materlândia, precisando chegar a Rio
Vermelho, que fica a cerca de 30km.

Lembrei também ao Sr. Governador do Estado a importância da
pavimentação asfáltica entre Sete Lagoas e Araçaí. São apenas 26km
de uma região importante que podemodificar o mapa de Minas. Falei
sobre diversos trechos que têm necessidade de recapeamento
asfáltico - como mostrou o ilustre Deputado Paulo Piau, recentemente
no Triângulo e no Centro-Oeste -, como é o caso, por exemplo, do
trevo da MG-420 até Pompéu. Citei ainda os inúmeros convênios
firmados entre Prefeituras para obter emulsão asfáltica junto ao DER-
MC.

Evidentemente, falamos também sobre a necessidade de
investirmos no Estado, que é importante para a Nação, mas que foi
extremamente prejudicado, especialmente em relação aos repasses
financeiros por parte do Governo Federal. E é evidente que discutimos
política e o momento atual e analisamos a gravidade e a importância
desse momento.

Vivemos - e, sem dúvida alguma, foi a grande bandeira levantada
pelo Governador Itamar Franco - num sistema em que o pacto
federativo tem que ser revisto. Não podemos continuar com a
centralização que faz hoje o Governo Federal, comprimindo os
Estados e os municípios, fazendo com que estejam completamente à
mercê do Governo Federal. Isso é absolutamente injusto, é prática
que temos que abominar e que, definitivamente, tem que ser
descartada da história da política brasileira.

O Sr. Governador concordou com essa análise que fizemos, e
conversamos a respeito da gravidade do aspecto financeiro do
Estado. Todos acompanharam, no início, que o Governador Itamar
Franco declarou a moratória exatamente porque o Estado estava
inadimplente com uma série de fornecedores e setores da nossa
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sociedade. Portanto, coube a ele demonstrar as dificuldades
enormes, quase que insuperáveis mesmo, do Governo do Estado.
Portanto, o Governador, numa medida acertada, declarou a moratória
e, naquele momento, auditou as contas de Minas Gerais e tentou
mostrar ao País, e principalmente aos outros Estados, que,
efetivamente, tínhamos que rever a questão do pacto federativo.

Discuti também a gravidade do momento político. O Brasil espera,
perplexo, decisão política dos seus maiores líderes. De um lado, está
o Governo Federal, representado pelo PSDB, o qual o tempo todo
combatemos por causa de sua política nefasta, em desencontro com
os verdadeiros, sinceros e honestos desejos dos trabalhadores e de
todos nós, brasileiros; governo neoliberal que, efetivamente, não
soube responder à expectativa de nosso povo, à expectativa da
Nação. E é bem verdade que nos colocamos à frente, empunhando a
bandeira das reformas, da reflexão e, acima de tudo, das mudanças.

Nós, do PMDB, fizemos de tudo para que o Governador Itamar
Franco fosse candidato a Presidente. Lembrei-lhe, aliás, de Juscelino
Kubitscheck, Presidente ungido pela vontade popular, um mineiro, e
de que poderíamos estar perdendo grande oportunidade. Após
Juscelino, apenas Itamar.

Temos o desejo e, mais do que isso, a vontade de, neste momento,
desequilibrar aquilo que vem sendo feito sistematicamente pelo
Estado de São Paulo, que vem liderando esta Nação. Realmente era
para Minas Gerais liderar esse processo. Mas, infelizmente, os nossos
planos, pelo menos por hora, estão frustrados.

Disse ao Sr. Governador Itamar Franco, como Secretário-Geral do
PMDB, que lamento que, neste momento, ele tenha refletido e visto
que as forças eram poderosíssimas e que tinha dificuldades de levar à
frente seu projeto político de ser nosso candidato à Presidência da
República, mas que muitos de nós, peemedebistas autênticos,
fundadores desse partido, continuamos na luta pela candidatura
própria à Presidência da República. Sem dúvida alguma, é isso que
quer hoje cada companheiro desse partido, que ajudou a fundá-lo e
que, efetivamente, tem um compromisso com o partido em qualquer
rincão do País, não apenas em Minas Gerais.

Comuniquei ao Sr. Governador este nosso desejo e batalha, mas,
ao mesmo tempo, refleti com o Sr. Governador sobre as dificuldades
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enormes dessa decisão que hoje ele deve tomar, assim como
nosso Vice-Governador, Newton Cardoso, e como todo o PMDB. E
um momento gravíssimo e dificílimo, mas o povo mineiro, e todo o
povo brasileiro, espera, neste momento, que tenhamos bom-senso e
possamos tomar a melhor decisão para o Brasil e para o Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

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

Decisão da Presidência
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 2.005/2002, da Comissão
Especial do Esporte, ao Projeto de Lei n° 2.004/2002, da mesma
Comissão, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 4 de abril de 2002.
Wanderley Ávila, 20-Secretário, nas funções da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
3.244/2002, da Comissão de Meio Ambiente, e 3.245/2002, 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 pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na ga Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 3.216 e 3.217/2002, do Deputado Ambrósio Pinto;

e de Política Agropecuária - aprovação, na 80 Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei nos 1.940/2002, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e
1.957/2002, do Deputado Agostinho Silveira (Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Eduardo Brandão e

outros, em que solicitam a realização de reunião especial para
homenagear o Colégio Magnum. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e
oportunamente fixará a data.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 9,
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada. Será publicada na edição do dia 9/4/2002.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CPI DA
MINERAÇÃO MORRO VELHO

As dez horas do dia quatorze de março de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo
Hermeto, Eduardo Brandão, Doutor Viana, Edson Rezende, Fábio
Avelar e Mauro Lobo, 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 Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os
Srs. Vítor Penido de Barros, Prefeito Municipal de Nova Lima;
Jaconias Gomes de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Nova
Lima, e Kleber Elias Tavares, Secretário de Saúde de Nova Lima, e
comunica o recebimento de ofício da Sra. Elvira Lídia Pessoa de
Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde, publicado
em 9/3/2002. Em seguida, o Presidente esclarece alguns pontos
referentes à CPI e concede a palavra aos depoentes para suas
colocações iniciais. Em seguida, o Deputado Eduardo Hermeto
assume a Presidência e concede a palavra aos Deputados Doutor
Viana, relator; Edson Rezende, relator parcial; Fábio Avelar e Mauro
Lobo, para formularem questões, conforme consta nas notas
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taquigráficas. 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 Edson Rezende e Eduardo Hermeto,
em que pedem sejam solicitadas informações ao Cartório de Registros
de Imóveis e à Prefeitura Municipal de Nova Lima sobre o percentual
de área de terreno de propriedade da Mineração Morro Velho e da
Anglo Gold naquele município; do Deputado Edson Rezende, em que
solicita sejam intimados o Secretário de Meio Ambiente de Nova Lima
e o Secretário Adjunto de Estado de Minas e Energia para prestarem
esclarecimentos à Comissão; e seja solicitado à FEAM que
encaminhe a esta CPI relatórios sobre os levantamentos de
contaminação por arsênio nos lagos de rejeitos da Mineração Morro
Velho em Nova Lima; e do DeputadoDoutor Viana, em que pede seja
solicitado ao Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima o envio
de cópia de documentos relativos às providências por ele tomadas em
relação às atividades minerarias; naquele município. Em seguida, o
Deputado Fábio Avelar assume a Presidência para que o Deputado
Eduardo Hermeto apresente requerimentos de sua autoria, em que
pede sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de Nova Lima
informações sobre os índices relativos ao déficit habitacional naquele
município, sobre o que se tem feito nos últimos anos e sobre a
disponibilidade de áreas para atender a eventual demanda de
habitação popular; e sejam solicitadas à Presidência da Mineração
Morro Velho informações sobre os valores em dinheiro para
campanha eleitoral fornecidos a candidatos de todos os partidos
políticos. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos Srs. Vítor Penido de
Barros, Jaconias Gomes de Souza e Kleber Elias Tavares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2002.
Eduardo Hermeto, Presidente - Edson Rezende - Fábio Avelar -

Mauro Lobo.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

LISTA DE ASSINANTES
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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de março de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Márcio Kangussu, Agostinho Silveira, Arlen Santiago e Eduardo
Hermeto, 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
Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir
convidados para obter esclarecimentos sobre possíveis
irregularidades junto à TELEMAR, tendo em vista as denúncias em
relação a procedimentos adotados por aquela empresa para
publicação da Lista de Assinantes. Passa-se à 3 Fase do Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Eduardo Hermeto, pedindo
sejam solicitadas à GUIATEL as respostas encaminhadas pela
ANATEL, com relação à Lista de Assinantes, e seja solicitado ao
PROCON a relação de reclamações relacionadas à referida Lista;
Arlen Santiago, solicitando sejam convidados um representante do
PROCON e um da ANATEL, para prestarem esclarecimentos perante
esta Comissão, bem como um representante do Ministério Público,
para acompanhar os trabalhos da Comissão; Agostinho Silveira,
solicitando se peça ao Presidente da Associação Brasileira das
Editoras de Listas Telefônicas e Guias Informativos cópia da
documentação relativa aos procedimentos da ANATEL e sejam
convidados os Srs. José Faustino Pereira Filho, Diretor da Minas
Comunicação Editora de Listas Telefônicas Ltda., e Fernando Antônio
França de Pádua, Gerente Regional da ANATEL, para prestarem
esclarecimentos à Comissão sobre o assunto em pauta; neste
momento, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, passa a
Presidência ao Deputado Agostinho da Silveira e apresenta
requerimento em que pleiteia sejam convidados os Srs. Fábio Rauter,
Consultor da Listei-Listas Telefônicas, e Ivan Ribeiro de Oliveira,
Diretor-Superintendente da TELEMAR, para prestarem
esclarecimentos a esta Comissão, e seja solicitada à GUIATEL a
relação dos pedidos de cadastros encaminhados à TELEMAR, bem
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como as respostas recebidas. O requerimento é aprovado. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados sobre
o assunto objeto da Comissão: Registra-se a presença dos Srs.
Roberto Ronaldo Pinheiro, Lecy Marcelo Marques, Luciano Soares
Virgílio e Sra. Lilian Prado Caldeira. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Agostinho Silveira, 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 convidados e parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Eduardo Hermeto - Agostinho

Silveira.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA PROSTITCJIÇÃO INFANTIL
As dez horas e trinta minutos do dia dois de abril de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia,
Elbe Brandão, Márcio Kangussu, Paulo Pettersen e Durval Angelo,
membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença
do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Rogério Correia, 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 ouvir a Conselheira
Angela Leitão Barreto, do Conselho Tutelar da Infância e da
Juventude de Araxá, para subsidiar os trabalhos desta Comissão.
Passa-se à 3' Fase do Ordem do: Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Durval
Angelo, solicitando sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Humberto
Palhares, Coordenador da Comissão de Apoio aos Conselhos
Tutelares de Minas Gerais; Rita de Cássia Palhares, Conselheira
Tutelar da Infância e da Juventude de Araxá, e as Sras. Cristiane
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Ribeiro e Anaíldes Viana Neves de Almeida, testemunhas; da
Deputada Elbe Brandão, solicitando ao Colégio de Líderes a
prorrogação dos trabalhos desta Comissão por mais 90 dias e a
realização de audiência pública desta Comissão no Município de
Araxá; do Deputado Rogério Correia, solicitando seja enviado um
ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça, pedindo informações
sobre o andamento do processo promovido pelo Ministério Público, no
qual figura como denunciado o Sr. Joel da Cruz Santos, Prefeito
Municipal de Taiobeiras. A Presidência comunica a decisão desta
Comissão de ser transformada em Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no prazo de 120 dias, apurar o abuso e a exploração sexual de
crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão
sobre o tema objeto desta Comissão. Registra-se a presença dos Srs.
Angela Leitão Barreto e Rita de Cássia Palhares, Conselheiras
Tutelares da Infância e da Juventude de Araxá; Humberto Palhares,
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais; Cristiane Ribeiro e Anaildes Viana
Neves de Almeida, testemunhas, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência tece as considerações inciais e
concede a palavra ao Deputado Durval Angelo. Após, passa a palavra
aos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Maria José Haueisen - Paulo

Pettersen - Elbe Brandão.

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

1.682/2001
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Professores, Pais e
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Alunos da Escola Estadual Nossa Senhora de Montserrat -
APPA/Montserrat, com sede no Município de Baependi.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.
Vem agora o projeto a este órgão colegiado para deliberação
conclusiva em turno único, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, nos termos do art. 4° de seu estatuto, possui

como objetivos: desenvolver as potencialidades artísticas, culturais,
educacionais, sociais e desportivas na comunidade escolar,
complementando o ensino curricular; promover o intercâmbio entre
alunos, professores e pais por meio de atividades artístico-culturais,
educacionais, sociais e desportivas; promover as condições
necessárias à prática de esportes, lazer e pesquisas e ao
desenvolvimento profissional.

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

1.682/2001 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de
Constituição e Justiça.

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

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.994/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, pretende declarar de utilidade pública a Memória
Gráfica - Typografhia Escola de Gravura, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

Fundamentação
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A Memória Gráfica - Typografia Escola de Gravura possui como

objetivo valorizar a arte como forma de expressão visual e tátil,
enaltecendo todas as manifestações artísticas como essenciais para o
desenvolvimento cultural da sociedade - especialmente de
comunidades desfavorecidas - e do meio artístico e profissional em
formação.

Para alcançar tais metas, disponibiliza e oferece cursos,
treinamentos, seminários, oficinas em áreas pertinentes à sua
atuação, bem como consultorias e assessorias em projetos
relacionados com áreas afins a artes plásticas e gráficas.

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

1.994/2002, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.011/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Fundação
Comunitária Educacional de Cataguases, com sede nesse município.

Tendo sido o projeto considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça, tal como foi apresentado,
cumpre-nos agora apreciá-lo conclusivamente, atendo-se ao seu
mérito, conforme prevêem os arts. 103, 1, 'a" e 102,V1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Ao criar uma entidade sem fins lucrativos, era determinação de seus

fundadores oferecer à coletividade cataguasense um variado leque de
opções de ensino. A corporificação desse ideal está assentada no art.
2° do seu estatuto, onde estão elencados os seus objetivos e dos
quais destacamos o de "criar, instalar e manter, sem fins lucrativos,
instituições de ensino superior, de pesquisa e formação profissional e
de 1° e 2° graus, inclusive pré-escolar' e o de "promover medidas que,
atendendo às reais condições e necessidades do meio, permitam
ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos estudantes".
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Dada à natureza das atividades da Fundação, que estimula a

educação voltada para os menos favorecidos, fica patente a sua
importância social.

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

2.011/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2002.
Antônio Carlos Andrada, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 50/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar n° 50/2002 dispõesobre a organização da Defensoria
Pública do Estado, define sua competência, estabelece normas
relativas à carreira de Defensor Público e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 10/1/2002, foi a
proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos
jurídico, constitucional e legal do projeto, com fundamento na alínea
"a" do inciso III do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, mais precisamente no "capuf' do ad.

134, assegurou à Defensoria Pública o caráter de instituição essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica
e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do inciso
LXXIV do art. 50 da referida Carta política. O dispositivo em referência
consagra o dever do poder público de prestar assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o
que é considerado direito público subjetivo dos necessitados, estando
tal prerrogativa inserida no capítulo correspondente aos direitos e
garantias fundamentais.

No plano federal, atendendo ao comando normativo do parágrafo
único do ad. 134 da Cada Magna, foi promulgada a Lei Complementar
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n° 80, de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do
Distrito Federal e dos territórios e prescreve normas gerais para sua
organização nos Estados. Entende-se por normas gerais o conjunto
de disposições legais emanadas da União, cuja abrangência vincula
os demais entes da Federação, no caso os Estados membros, que
deverão editar normas específicas sobre a Defensoria Pública, sem
contrariar as regras básicas ditadas pela União. Tais normas estão no
Título IV (arts. 97 a 135) da Lei Complementar n°80.

A Constituição mineira, por sua vez, seguindo as diretrizes
estabelecidas na Lei Maior, enquadrou a instituição em comento no
campo das atividades consideradas essenciais à função jurisdicional
do Estado, junto com o Ministério Público e a Advocacia do Estado,
conforme se depreende dos arts. 129 a 131. Além disso, a citada
Carta política determina explicitamente, no § 20 do art. 130, a
obrigatoriedade da criação de um órgão da Defensoria Pública em
todas as comarcas do Estado.

Verifica-se, pois, que o tratamento constitucional dispensado à
Defensoria Pública atesta a relevância da instituição no Estado
Democrático de Direito, cuja função primordial reside na assistência
jurídica e na representação judicial e extrajudicial gratuitas dos
necessitados, assim considerados os que comprovarem insuficiência
de recursos, na forma da lei.

O Projeto de Lei Complementar n° 50/2002 prevê como princípios
institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional, embora a mantenha dentro da estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. O
art. 40 da proposição enumera as atribuições privativas da instituição,
entre as quais se destaca a competência para patrocinar ação penal
privada e a subsidiária da pública, defesa em ação penal e mandado
de segurança individual. A estrutura organizacional da Defensoria
Pública está consagrada no art. 50 do projeto, que compreende os
órgãos da administração superior, os órgãos de atuação e os órgãos
de execução. A Defensoria Pública-Geral, a Subdefensoria Pública-
Geral, o Conselho Superior e a Corregedoria-Geral são órgãos
integrantes da administração superior. As Defensorias Públicas e os
Núcleos da Defensoria Pública constituem órgãos de atuação, ao
passo que os Defensores Públicos integram os órgãos de execução.
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As atribuições de cada órgão ou unidade administrativa estão
expressamente indicadas no projeto.

Quanto à carreira do Defensor Público, esta compreende três níveis,
a saber: Defensor de 1a Classe, Defensor de 2' Classe e Defensor de
Classe Especial, observado o número de cargos de cada classe
estabelecida na legislação vigente. Ademais, existe a determinação
explícita de que o ingresso na carreira deverá ser precedido de
aprovação em concurso público de provas e títulos, mediante a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, de modo que a
nomeação para o cargo de Defensor Público de P Classe deverá
observar rigorosamente a ordem de classificação no certame.

O projeto contém, ainda, disposições relativas à nomeação, à posse,
ao exercício do cargo, ao estágio confirmatório, aos direitos, às
garantias, às prerrogativas, aos deveres e às responsabilidades dos
Defensores Públicos. A título de exemplificação, o art. 47 do projeto
prevê as seguintes garantias para os membros da Defensoria Pública:
independência funcional no desempenho de suas atribuições,
inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e estabilidade - esta
após o interstício de três anos a partir do ingresso na classe inicial da
carreira, mediante a decisão do Conselho Superior.

Em relação às sanções disciplinares, o art. 60 da proposição em
exame prevê as penalidades de advertência, suspensão, remoção
compulsória, demissão e cassação de aposentadoria ou
disponibilidade. As sanções de advertência e de suspensão serão
aplicadas pelo Defensor Público-Geral; a de remoção compulsória,
pelo Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; as
penalidades de demissão e cassação de aposentadoria ou
disponibilidade serão da alçada do Governador do Estado.

Sinteticamente, esses são os principais elementos do Projeto de Lei
Complementar n° 5012002, ora submetido à apreciação desta
Comissão.

A Carta mineira, no art. 66, III, "f", assegura ao Chefe do Poder
Executivo competência privativa para a apresentação de lei sobre a
organização da Defensoria Pública, o que afasta a possibilidade de
outro órgão ou Poder deflagrar o processo legislativo em assuntos
dessa natureza. Assim, sob a ótica estritamente formal, o projeto
encontra-se em sintonia com as diretrizes básicas da Constituição do
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Estado.
Entretanto, quanto a seu conteúdo, o projeto contém algumas

disposições que não se coadunam com as premissas da Constituição
da República nem com as regras gerais cristalizadas na Lei
Complementar n° 80, especialmente por não assegurar à instituição a
autonomia necessária ao regular desempenho de suas relevantes
atribuições constitucionais. Ora, se é dever do Estado garantir a
assistência e a orientação jurídica gratuitas aos hipossuficientes, ele
deve disponibilizar os instrumentos necessários para o alcance de tal
desiderato, a começar pela consagração efetiva da autonomia
financeira e administrativa da Defensoria Pública, bem como de sua
desvinculação da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos. São esses os principais vícios de
constitucionalidade que maculam o conteúdo da proposição em
referência, os quais são passíveis de correção por meio de emendas
que apresentamos ao final desta peça opinativa.

Nos termos do art. 2° da proposição, são princípios institucionais da
Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional, parâmetros fundamentais para o exercício eficiente de suas
atividades. Entretanto, deve-se inserir, no mencionado dispositivo, o
princípio da impessoalidade, que já está consagrado no "caput" do art.
37 da Carta Magna e que vincula a atuação dos órgãos e das
entidades da administração pública direta e indireta. Ao tratar do
principio em tela, o eminente publicista C. A. Bandeira de Mello
ensina: "Nele se traduz a idéia de que a Administração tem que tratar
a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou
detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis.
Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não
podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses
sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie" ("Curso de
Direito Administrativo". 13 a ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 84).

Entendemos que tal princípio, por sua importância e em decorrência
natural do princípio da isonomia, deve figurar formalmente no citado
art. 20 , razão pela qual propomos a sua inserção no projeto por meio
da Emenda n° 1.

No que tange à manutenção da Defensoria Pública na estrutura
organizacional da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos



266
Humanos, tal como previsto no "daput' do art. 3 0 do projeto, deve-
se ressaltar que é extremamente difícil conciliar a independência
funcional da instituição com a relação de subordinação entre esta e o
titular da Pasta. Determinadas instituições, como é o caso da
Defensoria	Pública	e	do	Ministério	Público,	que	são
constitucionalmente consideradas indispensáveis à função
jurisdicional, necessitam de efetiva independência e autonomia
funcional para atuar, em razão da natureza e das peculiaridades de
suas atribuições. Em relação ao Ministério Público, não está
subordinado a nenhuma autoridade ou Poder, o que é importante para
evitar interferências externas que ipossam comprometer a atuação do
órgão na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, nos precisos termos do
"caput" do art. 119 da Carta mineira.

Todavia, tratamento semelhante não foi dispensado à Defensoria
Pública, que, consoante as disposições do projeto, continua
subordinada ao Secretário de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos, fato que constitui verdadeiro desrespeito à independência
funcional da instituição, que necessita de autonomia real para a
proteção jurídica dos hipossuficiebtes. A nosso ver, esta sistemática
normativa não se harmoniza com o princípio constitucional da
razoabilidade, que exige bom-senso, moderação, utilização de
critérios aceitáveis e relação de adequação entre meios e fins.

Apenas a título de ilustração, saliente-se que a Defensoria Pública
da União não integra a estrutura orgânica do Ministério da Justiça,
inexístindo relação de hierarquia entre o Defensor Público-Geral e o
Ministro da Justiça, conforme se depreende da Lei Complementar n°
80, de 1994. Igualmente, a Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro, entre várias outras, não faz parte da estrutura organizacional
de nenhuma Secretaria de Estado o que é importante para o êxito de
suas ações administrativas.

Dessa forma, no intuito de corrigir tal anomalia e incoerência
constantes no projeto, somos levados a apresentar a Emenda n° 2,
que visa a dar nova redação ao: "caput" do art. 3 0 do projeto. Por
conseqüência, os demais dispositivos que prevêem a aplicação de
penalidades aos Defensores Públicos, por parte do Secretário de
Estado da Justiça e de Direitos :Humanos, devem ser modificados
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para se manter a coerência do texto como um todo. Em razão
disso, apresentamos também as Emendas nos 3, 4 e 5, que alteram,
respectivamente, o § 20 do art. 33, o § 3 0 do art. 41 e os incisos li e III
do art. 63 do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.

Destacamos que o perfil constitucional da Defensoria Pública, na
qualidade de instituição essencial ao Estado Democrático de Direito,
exige a disponibilização dos meios necessários para o alcance da
finalidade maior, qual seja a defesa jurídica das pessoas
reconhecidamente pobres. Essa meta somente será atingida
efetivamente, se o poder público dotá-la dos elementos e recursos
necessários, o que inclui instrumental técnico, recursos humanos e
condições adequadas ao exercício da função. Caso contrário, os
preceitos constitucionais que enaltecem e valorizam a Defensoria
Pública fariam dela uma simples peça de ficção, uma figura
meramente decorativa e de prestígio teórico, sem, todavia, desfrutar
do tão desejado prestígio prático, por inércia do Estado, que não a
estruturou de forma a melhor atender aos interesses da coletividade.

Assim, é fundamental que a estruturação adequada da instituição
deve iniciar-se pela consagração explícita da autonomia administrativa
e financeira, o que não consta no projeto em exame. Essa dupla
autonomia, aliada à independência funcional no exercício de suas
atribuições, é condição básica para que o Estado, por meio da
Defensoria Pública, possa promover a proteção jurídica dos
necessitados, tal como é exigido pela Constituição da República.

A título de exemplificação, a Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro promulgou, recentemente, a Emenda n° 24, de 2002, à
sua Constituição, a qual assegura á Defensoria Pública autonomia
administrativa e financeira, com iniciativa orçamentária própria dentro
dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
alterando a redação original da alínea "b" do inciso 1 do art. 181 da
referida Constituição.

Como forma de suprir a omissão do projeto, apresentamos a
Emenda n° 6, cuja finalidade é inserir artigo que garanta à instituição a
necessária autonomia financeira e administrativa, além de conferir-lhe
posição jurídica equivalente à de Secretaria de Estado.

Outro equívoco de ordem jurídica previsto no projeto reside no § 2°
do art. 40, que determina que "a remoção precederá o preenchimento
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da vaga por nomeação". Verificando-se o dispositivo
correspondente na Lei Complementar Federal n° 80 (art. 122), que
contém normas gerais sobre a matéria para os Estados membros da
Federação, esse comando estabelece que o ato de remoção deve
preceder o preenchimento da vaga por promoção, razão pela qual
somos conduzidos a apresentar a Emenda n° 7, no intuito de adequar
a redação do preceito ao comando equivalente da citada lei federal.

Quanto à forma de remuneração dos Defensores Públicos, é
oportuno assinalar que o art. 135 da Constituição da República
determina seja aplicada a norma do art. 39, § 40, da mesma Carta
política, o qual trata do subsídio .fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie de remuneração. O projeto sob
comento, no Título V, que trata dos direitos, das garantias e
prerrogativas da categoria, utiliza o termo 'remuneração" ou
"vencimento" para fazer referência à retribuição pecuniária devida a
esses profissionais do Direito, o que não se compatibiliza com os
ditames da Lei Maior, em decorrência das modificações introduzidas
pela Emenda Constitucional n° 19 de 1998.

Diante disso, torna-se necessária a apresentação da Emenda n° 8,
para substituir o vocábulo "remuneração" por "subsídio".

Mais um equívoco de natureza jurídica pode ser constatado na
redação do art. 77 da proposição, que estabelece o dia 19 de maio
como o Dia Nacional do Defensor Público. Ora, o Estado membro não
dispõe de competência legislativa para fixar data comemorativa em
âmbito nacional, sendo esta prerrogativa exclusiva da União. Mesmo
que já exista determinação normativa federal nesse sentido, não se
nos afigura coerente sua reprodução em lei estadual, pois o assunto
extrapola o âmbito de competência do Estado Federado. Para corrigir
essa imprecisão técnica, propomos a Emenda n° 9, que altera a
redação do citado art. 77.

Existem outros problemas e omissões que maculam o Projeto de Lei
Complementar n° 50/2002, mas essas questões devem ser apreciadas
pelas comissões permanentes encarregadas do exame do mérito da
proposição, especialmente pela Comissão de Administração Pública,
que desfruta de prerrogativa regimental para examinar aspectos de
conveniência, oportunidade e valoração dos projetos dessa natureza.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar n°
50/2002 com as Emendas de n

o
s 1 a 9, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - São princípios institucionais da Defensoria Pública a

unidade, a indivisibilidade, a impessoalidade e a independência
funcional.".

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - A Defensoria Pública é uma instituição essencial à função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica,
judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados,
compreendendo a orientação jurídica, a postulação e a defesa de
seus direitos e interesses em todos os graus e instâncias.".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 2° do art. 33 a seguinte redação:
"Art. 33- .................................................................
§ 20 - Não havendo defesa, o Conselho Superior encaminhará o

expediente ao Defensor Público-Geral, que editará o ato de
exoneração.".

EMENDA N°4
Dê-se ao § 30 do art. 41 a seguinte redação:
"Art. 41	- ..............................................................
§ 30 - O ato de remoção é de competência do Defensor Público-

Geral.".
EMENDA N°5

Dê-se ao inciso II do art. 63 a seguinte redação, ficando suprimido o
seu inciso III:

"Art. 63 - .............................................................
II - as demais serão aplicadas pelo Defensor Público-Geral.".

EMENDA N°6
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Defensoria Pública gozará de autonomia administrativa,

financeira e funcional, dispondo de dotação orçamentária própria e
terá como órgão administrativo sua Defensoria Pública-Geral,
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ocupando, na estrutura administrativa estadual, posição
equivalente à de Secretaria de Estado.

Parágrafo único - Os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais
destinados à Defensoria Pública do Estado, ser-lhe-ão entregues na
forma do art. 165, § 9°, da Constituição da República, do art. 153,
inciso II, e do art. 159 da Constituição Estadual.".

EMENDA N°7
No § 20 do ad. 40, substitua-se o termo "nomeação" por "promoção".

EMENDA N°8
Substitua-se, no projeto, o termo "remuneração" por "subsídio".

EMENDA N°9
Dê-se ao art. 77 a seguinte redação:
"Art. 77 - O Dia do Defensor Público do Estado de Minas Gerais será

comemorado na data da publicação desta lei.".
Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Aílton Vilela - Edson

Rezende - Ivair Nogueira - Agostinho Silveira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 4/4/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento da
Sra. Geni de Carvalho Brandão, corrido em 2/4/2002, em Poços de
Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Dalmo Lúcio Muniz Cyrilo, ocorrido em São Paulo, SP. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 23V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3/4/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José, Olinto Godinho,

Dalmo Ribeiro Silva e Ermano Batista
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte

(Ordem do Dia): Questões de ordem - Discussão de Proposições:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.002; questão de ordem; discurso do
Deputado Miguel Martini; questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado João Leite; questão
de ordem; chamada para recomposição do número regimental;
existência de quórum para a continuação dos trabalhos; discurso do
Deputado João Batista de Oliveira; encerramento da discussão;
chamada para a recomposição do número regimental; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - 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 - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria OUvia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
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Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Como só há vetos a serem votados,

sugerimos a suspensão dos trabalhos até que os Deputados,
principalmente os da base governista, compareçam no Plenário para a
votação ou até que façamos um acordo de Lideranças, porque dar
continuação à reunião dessa maneira é quase perda de tempo.

O Deputado Durval Angelo - Não discordo do colega, mas acho que
o mais correto seria determinar a recomposição de quórum, em vez da
suspensão da reunião, que acaba fazendo com que os Deputados
presentes tenham que continuar em Plenário, sem função, e que o
público das galerias fique esperando indeterminadamente, criando um
processo que pode acabar fracassando se não conseguirmos o
quórum.

Assim, acho que o melhor é procedermos à recomposição do
quórum, para que já no início da reunião tenhamos um quadro da
presença dos Deputados de formà mais objetiva.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos ilustres Deputados
Miguel Martini e Durval Angelo que registraram presença no Plenário
36 Deputados e que estamos em fase de discussão, não de votação.
Portanto, para a discussão há quórum, e a Presidência vai dar
prosseguimento à reunião.
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Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.002, que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Continua em
discussão o veto.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Deputados, público das

galerias, continuo com a mesma posição. Só estamos discutindo
porque não há quórum para a votação. Se houvesse quórum para
votação, encerraríamos a discussão, pois não estamos querendo
obstruir. Basta que haja quórum. Os Deputados da base governista
precisam comparecer no Plenário para votar, já que vemos aqui, de
modo geral, a presença da Oposição. Então, continuarmos com a
discussão sem que haja quórum para a votação é perda de tempo,
mas, se encerrarmos a discussão, perdemos a possibilidade de
negociar a derrubada dos vetos. Assim, continuo com a minha posição
e renovo a V. Exa. o apelo para que suspenda os trabalhos e
convoque os Deputados, para que possamos proceder à votação do
veto.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência informa
ao ilustre Deputado que há quorum para discussão. Como estamos na
fase de discussão, a Presidência não vai suspender a reunião. Com  a
palavra, para discutir o veto, o Deputado Miguel Martíni.

O Deputado Miguel Martini - Vamos continuar a discussão, no
entanto, sem entender por que os Deputados da base de apoio ao
Governo não estão em Plenário para votar, não comparecem no
Plenário para dar quórum para a votação. São aqueles que foram
aplaudidos por essa mesma platéia que estava aqui na semana
passada, mas que agora sumiram.

Na verdade, a direção do IPSEMG não quer mais a derrubada do
veto que vai dar reajuste para os servidores. Enquanto interessou ao
IPSEMG, vieram aqui mobilizar os Deputados, mas agora não
interessa mais. E lamentável isso. Vamos estar aqui apenas
denunciando. E que cada um faça o seu julgamento.

O Deputado João Leite apresentou um projeto de extremo alcance
social, que trata da concessão de incentivos fiscais a projetos
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esportivos no Estado. Sabemos que uma das formas de
recuperação da juventude e do seu afastamento das drogas é o
esporte, que, além de todos os benefícios de saúde e vitalidade,
também tem esse alcance social. De um modo geral, o jovem ocioso
sempre encontra aqueles que vão desviá-lo do bom caminho.

Esse projeto do Deputado João Leite, que, como militante, atuou
durante muitos anos no esporte e foi reconhecido nacionalmente,
conhecedor do assunto, trouxe •essa matéria a votação, e ela foi
aprovada. Mas o senhor que está no Palácio da Liberdade - e não
posso chamá-lo de Governador, porque Governador é aquele que
governa, quem não governa não pode ter o título de Governador - veta
o projeto, e o Secretário de Estado copia o projeto do Deputado João
Leite e o manda para cá. Isso acontece porque não pode ser o
Deputado João Leite, da Oposição, quem apresenta o projeto. Tem
que ser o Secretário.

Sr. Secretário, se quiser apresentar projeto, concorra às próximas
eleições, e, eleito Deputado, apresente projeto de lei. Não há
coerência em uma coisa dessas. Então, o Secretário, querendo
passar-se por Deputado, se dirige ao Governador e pede-lhe para
assinar o projeto de lei. Acho que o Governador assina sem saber do
que se trata, porque não fica em Belo Horizonte, e, quando aparece,
acontece isso. Então, o Governador vetou o projeto e enviou outro à
Casa.

Deputado João Leite, temos que observar se é um plágio, porque é
uma cópia fiel do primeiro projeto. Se for, poderemos entrar contra o
órgão que cuida dos direitos autorais. Esse Secretário certamente não
tem criatividade, porque, se tivesse, teria apresentado o projeto antes.
Quando viu que o projeto é bom, acolheu essa idéia. Lamentamos
profundamente essa situação que vive Minas Gerais. Quando
iniciativas extremamente positivas são trazidas a esta Assembléia
para serem oferecidas ao povo mineiro, o Governador, insensível
como é, veta.

Ontem, juntamente com o Deputado Doutor Viana, a convite do
Presidente do Tribunal de Justiça, Gudesteu Biber, estivemos em
Curvelo, quando começou o funcionamento do selo de autenticidade e
fiscalização dos atos notariais de cartório. Nenhum ato de cartório, a
partir de ontem, tem validade se não tiver o selo. Isso significa que o
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Estado tem uma expectativa média de arrecadar em torno de
R$100.000.000,00 a mais. O Governador vetou esse projeto também.
Há dois anos a lei foi promulgada pelo Presidente da Assembléia,
porque o Governador vetou. Ele não está interessado no Estado de
Minas Gerais, se o Estado vai arrecadar mais ou menos. Não vai
arrecadar mais porque aumentou algum imposto, alguma taxa ou
contribuição, mas porque esse dinheiro estava sendo sonegado. Com
o uso do selo acaba a sonegação, e a arrecadação aumentará em
torno de R$100.000.000,00, mais do que todo o investimento do
Estado de Minas Gerais. Como podemos entender um Governador
que não quer recurso, que não quer dinheiro em caixa, que prefere
vetar para possibilitar a sonegação? E o mesmo que está
acontecendo com esse projeto e tantos outros extremamente
interessantes.

Vou entrar no Micro Geraes mais à frente, quando for colocado em
votação, e vou mostrar para a imprensa, para os Deputados e todos
que estão nas galerias o absurdo, as aberrações que estão
acontecendo em Minas Gerais em termos de arrecadação. E o
Governador, em vez de estar interessado na geração de empregos,
no desenvolvimento e no crescimento da economia mineira, não está,
porque vetou também o Micro Geraes. Vamos colocar nas mãos da
imprensa as graves distorções existentes no Estado relativas à
arrecadação.

Só para se ter uma idéia, aproximadamente 240 mil microempresas
e pequenas empresas geram quase 70% dos empregos do Estado.
Isso significa uma arrecadação média de 9,1% de tudo o que o Estado
arrecada. E quase que insignificante, mas são essas microempresas e
pequenas empresas que vão gerando emprego, aquecendo a
economia e permitindo que as empresas cresçam, que a economia se
torne mais robusta e que o Estado se desenvolva e arrecade muito
mais.

Temos, por exemplo, três atividades: combustível, energia elétrica e
telefonia. São aproximadamente 100 empresas nesses três setores.
Isso equivale a 40% de toda a arrecadação do Estado. Setecentas e
quarenta e oito empresas correspondem a 62% do Estado. O que
quero dizer com isso? Que o Estado tem que se voltar mesmo para as
microempresas e as pequenas empresas porque o grave problema do



276
nosso País hoje é o desemprego.

Pasmem os senhores: a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais
não dispõe desses dados no computador. Precisa ser feito um
trabalho manual.

Ontem sugeri aqui que o Sr. Itamar Franco, que vai muito ao Rio de
Janeiro e fica hospedado no Hotel Glória - o Palácio é ali atrás, é
pertinho, o Palácio Guanabara ou o Palácio das Laranjeiras, está ali
do lado; quem sabe? - desse um pulinho ali para aprender com um
Garotinho como governar um Estado. Se entrarmos no "site" da
Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, teremos todos os dados
prontos para analisarmos. Em Minas Gerais, não temos isso. Lá, o
Garotinho reduziu 35 itens de impostos e aumentou a receita em
aproximadamente R$200.000.000,00. Quem sabe? Deixo aqui uma
sugestão, Governador, sempre é tempo de aprender. Acho que o
senhor já passou do tempo, mas ! ainda é tempo de aprender. Quem
sabe o senhor vá ao Rio de Janeiro? Peça ao seu Secretário da
Fazenda, da Receita Estadual que vá ao Rio de Janeiro aprender
como se faz. Aprovamos um projeto que ele vetou. Derrubamos o
veto, o do SIAF-Cidadão, que obriga o Governo a disponibilizar as
informações, os dados da economia de Minas Gerais, da execução
orçamentária. O Governador dúcumpre essa lei, mas tem lógica.
Mostrarei para os senhores quanto foi reduzido o número das micro
empresas e das pequenas empresas no Estado, como estamos
atrofiados na nossa economia mineira, simplesmente porque não há
Governo em Minas Gerais. Se não dispomos de dados mínimos para
avaliarmos, como podemos esperar um crescimento, um
desenvolvimento?

Para os senhores terem uma idéia, o crescimento da economia
nesses três anos de desgoverno do Itamar Franco foi de,
aproximadamente, dois milhões de reais e pouco. Mas
R$1.500.000.000,00 não teve nenhuma influência desse Governo,
porque foi devido ao aumento do combustível, da energia elétrica e da
telefonia. Só esses três setores corresponderam a
R$1.500.000.000,00, perto de sessenta e poucos por cento de todo o
crescimento da economia. Ou seja, um Governo estático, parado,
imóvel.

Quando projetos de alcance social, projetos de incentivo, projetos
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inteligentes são apresentados, ele veta. Ele vetou quase tudo.
Acho que foram 25 ou 26 vetos opostos. A cada final de ano é isso.
Quer dizer, ele não faz nada e não quer que os outros façam também.
Está gastando rios de dinheiro para enganar o povo. Tenho percorrido
este Estado, e o povo não está se deixando enganar. Por exemplo,
ontem, na hora do horário nobre da TV Globo, houve propaganda do
Governo de Minas. Isso custa uma fábula. Certamente, daria para
pagar o aumento dos funcionários do IPSEMG, se ele não gastasse
esse dinheiro todo com propaganda mentirosa. Para gastar com a
televisão, com a mídia, ele tem, mas, para pagar aos funcionários, não
há dinheiro, não há recurso.

Agora ele está fazendo esse joguinho de cena, a única coisa que ele
sabe fazer. Sai do Governo, não sai do Governo. Governador Itamar
Franco, não faz diferença nenhuma ficar ou sair do Governo. Melhor
que saia. Pelo menos, deixa alguém fazer alguma coisa. Todos já
sabem que ele vai sair. Já virou notícia. Vai sair. Não, não vai sair. O
povo está louco para o senhor sair, porque não agüenta mais um
desgoverno desse.

Estou até sugerindo às pessoas que estão me vendo pela TV
Assembléia - e graças a um trabalho desta Casa, as informações
estão chegando a todo o interior de Minas Gerais, temos feito visitas,
e o povo tem assistido à TV Assembléia - que, quando vocês virem
essa propaganda mentirosa... Pelos corredores da Assembléia está se
dizendo aquilo que a propaganda está sugerindo: perna de Saci,
cabeça de bacalhau e obra do Itamar ninguém vê, só na televisão.

A sugestão que dou é a seguinte: veja se em seu município foi
realizada alguma obra desse Governo. Aí, você terá como avaliar. A
televisão mostra, e é como se as obras acontecessem no Japão,
China, Ásia, Europa, porque, aqui em Minas, ninguém vê. Os Prefeitos
que encontramos dizem que nunca viram um Governo tão ruim como
esse, porque nada chega até eles. Sugiro que você avalie se em sua
região ou município houve alguma obra desse Governo, para não se
deixar enganar. O Itamar sempre fez isso, é prática dele. Não
governa, não se interessa por números, não se interessa por nada.
Mas gasta fábulas em publicidade, e o povo que está desinformado
pensa que aquilo é verdade. Uma forma de identificar é essa: veja se
em seu município foi feito algo, porque, no município vizinho, nada
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aconteceu. Não fique imaginando! que o Governador fez em algum
lugar, porque não fez nada.

O Deputado João Leite (em aparte) * Deputado Miguel Martini,
queria dizer do ânimo que me traz o pronunciamento de V. Exa. nesta
manhã. Temos o sentimento ,  que algumas coisas que
apresentamos para as pessoas não têm a importância que
entendemos ter.

Desde ontem, acompanho a discussão que V. Exa. faz desse veto
total do Governador a um projeto que incentiva a prática e dá à
criança e ao adolescente acesso ao esporte. Sobre o veto total, fiquei
imaginando se não estou realmente enganado. Mas, vendo o apoio de
V. Exa., animo-me ao ver a importância desse projeto e a importância
de legislar acompanhando algo que considero muito importante, as
questões sociais do nosso Estado. E preciso legislar para atender às
crianças, aos jovens e aos adolescentes que têm no esporte, muitas
vezes, o seu lazer principal.

Até entendo o interesse de alguns em valorizar mais o atleta ou o
esporte de alta "performance". Um dia, em minha vida, tive essa
experiência. Esse nível de esporte e de competição movimenta no
mundo todo, hoje, cerca de 10% do PIB mundial. O futebol profissional
movimenta isso. Então, a formação desses atletas interessa a grandes
empresas que investem no futebol, que é um esporte de alta
"performance". Aqueles que combatem o projeto pensam que esse
esporte deveria ser financiado. Más essa não é a minha visão.

O Deputado Bené Guedes também caminha em direção ao
microfone para solicitar aparte. Ele, brilhantemente, comandou uma
comissão especial do esporte •nesta Assembléia e apoiou, todo
momento, esse nosso projeto.

O nosso projeto, Deputado Miguel Martini, como V. Exa. disse muito
bem ontem e hoje, nesta manhã, tem como alvo a nossa criança
carente, o nosso jovem carentej que não têm acesso aos grandes
clubes. Eles não serão grandes atletas, mas terão oportunidade de
entrar em contato com a educação informal que o esporte
proporciona.

Deputado Miguel Martini, apenas 30% das nossas escolas estaduais
têm espaço para o esporte.

Esse nosso projeto dava oportunidade para a recuperação desses
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espaços. V. Exa. está terminando seu curso de História. Eu
também tive a oportunidade de concluir o meu e fiz questão de fazer
estágio em uma escola estadual carente. Essa escola não tinha
espaço esportivo. Eram quase 3 mil jovens que não dispunham de um
espaço esportivo para jogar vôlei, basquete, futebol. Por isso, não me
conformo com esse veto total e quero agradecer o seu apoio, dado
com tanto cuidado e conhecimento.

Espero que V. Exa. também faça seu estágio em uma das escolas
estaduais carentes, porque vai perceber isso também. Existe uma
grande falta de oportunidade para nossas crianças. Mais de 90% de
nossos jovens estão em nossas escolas estaduais e municipais. Não
se trata de renúncia fiscal. Se houver incentivo para o financiamento
do esporte em nossas escolas, estaremos atingindo, com essa
educação informal, os nossos jovens. Muito obrigado e parabéns.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado a V. Exa. Gostaria de ler
aquilo que V. Exa. disse. Depois, concederei aparte ao Deputado
Bené Guedes. (- Lê:)

"Poderão ser beneficiados por essa lei projetos relativos ao seguinte
segmento esportivo: 1 - desporto educacional praticado no sistema de
ensino como atividade curricular e em formas assistemáticas de
educação, promovidos por entidades não integrantes do referido
sistema, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática
do lazer, evitando-se a seletividade e o excesso de competitividade de
seus praticantes;

2 - desporto de participação praticado de modo voluntário,
compreendendo as modalidades desportivas realizadas com a
finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na vida
social, na promoção da saúde, da educação e na preservação do
meio ambiente;

3 - desporto de rendimento praticado com a finalidade de obter
resultado e de integrar pessoas e comunidades organizadas e
praticado de modo não profissional, compreendendo o desporto
amador identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de
qualquer forma de remuneração ou de incentivo material para atletas
de qualquer idade. Parágrafo único - Poderão também ser
beneficiados, nos termos desta lei, projetos que visem à aquisição de
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equipamentos e à preservação, à manutenção ou à construção de
infra-estrutura destinada à prática desportiva."

Então, vejam que o projeto é de extremo alcance social. O problema
é que aquele que está no Palácio da Liberdade, orientado por aquele
Secretário que está defendendo mais o seu grupo e o interesse
econômico, vetou porque não está interessado no desenvolvimento da
sociedade, do jovem, na saúde, na qualidade de vida. Está
interessado apenas em atender aos "lobbies" de grupos que, através
do Secretário de Esportes, vêm buscando o atendimento de seus
interesses.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Deputado Miguel
Martini, agradeço-lhe por conceder-me um pequeno espaço. Vou ser
breve pelo respeito e consideração que tenho por V. Exa. Já
convivemos nesta Casa há algum tempo, e não preciso provar nada
quanto à nossa amizade. Mas,, já que V. Exa. pediu que algum
Deputado em Plenário que tivesse sido atendido em sua base se
manifestasse para a TV Assembléia, não ficaria bem com minha
consciência se não o fizesse. Em Leopoldina, consegui a recuperação
de uma ponte metálica construídà há mais de um século, no valor de
R$280.000,00, recursos liberadas pela COMIG. Também consegui
R$100.000,00 para a recuperação do Conservatório de Música de
Leopoldina, para citar apenas esses dois.

O Deputado Miguel Martini - Tem mais? Gostaria de saber, porque
FI$300.000,00 é gorjeta. Num orçamento de R$18.000.000.000,00...

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Para V. Exa., pode ser.
Para a minha cidade, que é carente, não é.

O Deputado Miguel Martini - Realmente, para esse Governo, que
não fez nada, R$300.000,00, em três anos, deve ser um valor
exorbitante. Imaginem que, de um orçamento de
R$18.000.000.000,00... Aliás, é desvio de função. A COMIG não tem
que fazer isso. Já trouxemos essa denúncia: é um desvirtuamento. O
Presidente da COMIG não foi sabatinado nesta Casa. Mas usaram
recursos da COMIG, que seriam para mineração. E outro setor de
atividade desviado para outras obras, R$300.000,00 é muito pouco.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Esse é um trabalho do
Deputado que está lhe falando. .Se V. Exa. conceder-me o aparte,
poderei falar mais a respeito disso, que é fruto do meu trabalho. Pode
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ser pouco, mas para mim é muito. Na conjuntura atual, de vacas
magras, V. Exa. pode até ironizar, mas considero um bom recurso, e
minha cidade foi atendida.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Bené Guedes, parabéns a V.
Exa., que conseguiu arrancar migalhas deste Governo. Pelo que
tenho ouvido, este Governador não recebe nem Deputado. Essas
obras devem ter sido inusitadas.

Nesses três anos, o orçamento do Estado gira em torno de
R$40.000.000.000,00, e achar uma obra de R$300.000,00 é uma
coisa estrondosa. O Governo está gastando muito mais do que isso
em cada inserção que faz no horário nobre da TV Globo. Pelo que
tenho de dados, um minuto, no horário nobre da TV Globo, custa
R$150.000,00, duas inserções já somariam esses R$300.000,00. E
algo irrisório, insignificante.

Lamento que um projeto de tamanho alcance social, que beneficiaria
a população jovem do Estado, resgataria muitos deles de práticas
como furtos, drogas e de outras atividades nocivas, por falta de
sensibilidade, está vetado.

Mas tenho certeza de que esta Casa, como tem feito de outras
vezes, vai mostrar ao Governador que lei quem faz e aprova é a
Assembléia e não vai aceitar esse veto. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores,

telespectadores da TV Assembléia: quero discutir esse veto, falar
sobre o projeto, mas não queria usar todo o tempo, creio que não há
necessidade disso, porque a Assembléia já se debruçou sobre ele,
manifestando-se favoravelmente. Espero que novamente ela possa se
manifestar favoravelmente ao projeto, contra o veto, como a Comissão
Especial já se manifestou.

Solicito que V. Exa. faça a recomposição do quórum, pois gostaria
de discutir com a presença dos Deputados. Sei que muitos estão em
reuniões de comissões, pois há várias funcionando. Não quero gastar
todo o tempo destinado para a discussão, mas gostaria de contar com
a presença dos Deputados. Faço um requerimento a V. Exa.,
solicitando a recomposição do quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - E regimental. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
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recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado João Batista de Oliveira) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados.
Portanto, há quórum para prosseguir a discussão. Com  a palavra,
para discutir o veto, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de
discutir o veto total à proposição de lei de nossa autoria, lamentando
que o Governo não lhe tenha dado a merecida atenção. Reconheço
que a Assembléia dedicou atenção ao projeto, tendo muitos
Deputados contribuído para sua melhoria. Agradeço particularmente à
Comissão Especial que tratou da apreciação do veto e ao Deputado
Fábio Avelar, que relatou por sua rejeição. Considero esse projeto um
instrumento importante para a melhoria das condições de
aprendizagem.

Vimos acompanhando a avaliação feita na rede estadual de
educação, cujo resultado, desastroso para o Estado de Minas Gerais,
demonstra a total falta de perspectiva de nossos jovens.

Segundo essa avaliação, 80% dos alunos das escolas estaduais de
Minas Gerais não têm condições de raciocinar cientificamente, de
elaborar, de pensar. O que falta aos nossos jovens não é capacidade,
mas condições para que tenham uma melhor "performance" na vida
estudantil. O Estado não tem dado condições para que eles tenham
um melhor rendimento.

As pesquisas, passando especialmente por matérias importantes na
aprendizagem, mostram números desastrosos relativos ao rendimento
dos jovens nas escolas. Alguma poisa tem que ser feita. Não adianta
tratar da questão quando não temos como melhorar a "performance"
desses jovens. As condições devem ser dadas desde a educação
infantil.

Esse sistema de avaliação demonstra que as nossas crianças de até
6 anos não estão sendo atendidas no Estado. Elas estão caminhando
para a mesma situação em que se encontram os jovens de hoje. Se
mais de 90% das nossas crianças até 3 anos estão fora da creche e
as de 3 a 6 anos fora da pré-escola, o futuro delas já está escrito.
Apenas 30% das nossas escolas têm espaço esportivo, de lazer,
especialmente para educação infantil, que é a época em que a criança
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está experimentando o desenvolvimento psicomotor, começando a
ter gosto pela escrita, pelo desenho. Isso significa que não estamos
dando condições para as crianças se desenvolverem. E, no futuro,
elas vão ser avaliadas por esse sistema. Para que isso, se já sabemos
o resultado final, tendo em vista a falta de condições para essas
crianças? No futuro, elas não irão elaborar nem pensar
cientificamente. Está sendo cometido um crime contra as criancas em
Minas Gerais. E todos nós, bestializados, estamos acompanhando
essa situação.

Uma vez, a Assembléia Legislativa já votou favoravelmente. Agora,
ela tem que votar contrariamente e rejeitar o veto do Governador. Não
temos dúvida de que uma das condições para o desenvolvimento das
crianças é o esporte, é o lazer. As crianças de até 6 anos que estão
no ensino fundamental da escola estadual precisam ter a
oportunidade de ter lazer, de brincar, de jogar, de correr, de viver em
equipe, em união e de ser educadas informalmente, porque é isso que
o esporte faz por nossas crianças. Para jogar vôlei, precisamos de
uma equipe de seis pessoas, e temos de colocar os limites da quadra;
para jogar basquete, temos regras; para as diversas modalidades do
atletismo, também há regras: para os 100 metros, 400 metros, 800
metros, 1.500, para as corridas de longa distância, etc. E tudo isso
entra na cabeça das crianças e dos jovens como educação. E esta é a
melhor educação, porque é prazerosa. O esporte possibilita que as
crianças e os jovens tenham contato com os outros, com a equipe. E
ali que vão aprender que nem sempre é possível vencer; que, em
alguns momentos, vamos perder, e que têm de aprender a perder e a
respeitar o adversário.
Mas as nossas crianças, em Minas Gerais, não têm essa

oportunidade, a não ser quando um cidadão abnegado do Estado
forma um grupo de crianças e jovens e, contra tudo e contra todos,
mantém e ajuda uma equipe. Foi dessa maneira que tive oportunidade
em minha vida; foi dessa maneira que experimentei uma grande
transformação social. Foi por causa de abnegados da vila onde nasci,
em Belo Horizonte, que tive a oportunidade de jogar futebol: um dia,
alguém achou que eu tinha condições e me levou para treinar em um
grande clube. E muitos brasileiros também só experimentam a
transformação social por meio do esporte. Para eles, não há outra
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possibilidade; a distância é tão grande, que não há outra forma de
experimentarem uma transformação social.

Mas alguns querem negar a importância do esporte; acham que o
esporte é apenas rolar uma bola e não significa mais nada. Pensam
que é apenas rolar uma bola, e todas as questões estarão resolvidas.
Pensam que é para quase nada, como consta em um livro que li
recentemente; o capítulo que trata do esporte leva o título de 'O
Direito ao ócio". Para alguns, o esporte é apenas ócio. Mas não é
assim. O esporte é uma arma poderosa para a educação; uma arma
poderosíssima contra a marginalização.

Quero aproveitar a presença em Plenário do Deputado Fábio Avelar
para, mais uma vez, agradecer-lhe o parecer que emitiu na Comissão
Especial que apreciou o veto, O Deputado, entendendo a importância
do projeto, deu parecer pela rejëição do veto, e espero que todos o
acompanhem. Tive a oportunidade de ler o parecer e de ver o cuidado
que o Deputado Fábio Avelar teve em tratar de cada um dos pontos
do projeto que o Governo aponta como inconstitucional, e creio que o
parecer de V. Exa. vem dar ainda mais torça ao projeto. Penso que V.
Exa., como a maioria dos meus companheiros e companheiras na
Assembléia Legislativa, entendeu a importância desse projeto, o que,
aliás, não é novidade. Em todo o: mundo, o financiamento do esporte,
da cultura e da educação tem-se dado dessa maneira. E, como V.
Exa. diz em seu relatório, não se trata de renúncia fiscal; não é isso o
que o projeto está dizendo. O Estado não está abrindo mão de nem
um centavo. E foi dessa maneira que pôde fazer, por exemplo, toda a
reforma do Palácio das Artes; foi com a lei de financiamento da cultura
que o Estado pôde recuperar aquele espaço cultural tão importante
não somente para Minas Gerais, mas também para todo o Brasil.
Aquele espaço, local onde temos a oportunidade de acompanhar
grandes atuações, foi totalmente recuperado por causa dessa
legislação.

Quando Secretário Municipal de Esportes de Belo Horizonte, tive a
oportunidade de ver a força do esporte. Tive a oportunidade de
perceber isso em minha vida e na de alguns companheiros, mas
também pude ver isso como coordenador de uma área tão importante
para a cidade. Então, quando Secretário Municipal de Esportes,
tivemos a oportunidade de criar 12 projetos, alguns dos quais
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permanecem, como o Projeto Dente de Leite, pelo qual ex-
jogadores de futebol dão treinamento para as crianças em núcleos
que estão colocados em áreas carentes de Belo Horizonte.

Tenho sempre a oportunidade de me encontrar com esses ex-
jogadores, que dão treinamento para as crianças e falam da
importância desse projeto para as comunidades de jovens e de
crianças de Belo Horizonte. Recentemente, visitei um desses núcleos
e joguei futebol com as crianças, em torno de 200.

Vemos como esse esporte e como uma lei de financiamento dos
projetos esportivos no Estado pode ser importante. Estou vendo, por
exemplo, nesse sistema de avaliação que foi feito em Minas Gerais,
as regiões em que os alunos tiveram pior "performance". Sonho com a
possibilidade de que essas regiões tenham financiamento por meio de
uma lei. Espero que a lei do financiamento do esporte dê oportunidade
para que essas regiões dêem acesso à educação informal a esses
jovens, a uma vida diferente e à possibilidade de terem uma
transformação social.

Entre as atividades humanas que temos, talvez a mais democrática
seja o esporte, especialmente algumas modalidades esportivas.
Quero discorrer sobre isso, mas agora concedo, com muito prazer,
aparte ao Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* Deputado João Leite, no
primeiro momento da discussão desse projeto, numa audiência
pública em que ouvíamos o Presidente do Minas Tênis, que ainda não
era Secretário de Estado, lembro-me perfeitamente da sua fala ao
destacar a importância do seu projeto. Como representante de um
segmento do esporte, o atual Secretário de Esportes aprovava essa
forma de estimular o esporte em Minas Gerais.

Com relação ao incentivo fiscal, fica parecendo que se trata de uma
forma de o Governo conceder recursos a empresas privadas, etc., que
poderiam, elas mesmas, ter os seus recursos. Mas quero falar de uma
outra face que poderíamos estar discutindo: o Estado teria que
assumir sozinho o esporte, como forma de vida, conceito de vida. Ao
invés de falar em doença, estaríamos falando de um conceito
moderno de saúde.

Hoje o conceito de moderno que se coloca na Medicina já não é o
conceito de doença. Não devemos falar somente da questão da
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doença, mas apontar para uma outra direção, para a saúde. O
mundo moderno já faz isso há mais de 20 anos, e nós, no Brasil,
ainda estamos engatinhando nessa questão.

Quando falamos em esporte, estamos falando em saúde física,
psíquica, em comportamento, em formação da personalidade do
jovem e da criança, em alegria, estamos falando em uma coisa que
previne o estresse e doenças, que é a alegria de conviver. Estamos
falando da solidariedade, do comportamento conjunto e coletivo, e
não, somente da questão individual. Estamos falando de uma coisa
que ainda não foi olhada, que ainda não teve nenhum investimento do
nosso País, que ainda não abriu os olhos para essa questão. O
esporte transforma a sociedade. Uma sociedade mais feliz e solidária
é uma sociedade com menos doença. Quem ama não adoece, e
quem faz o esporte solidário ama, transforma e constrói o amor
solidário.

Seu projeto, João Leite, na verdade, busca o seguinte: ao invés de o
Estado assumir sozinho essa questão da saúde, chama as empresas
para que cumpram também seu papel, dividindo com elas o custo
desse papel. Não é um incentivo fiscal único, como se somente as
empresas fossem se beneficiar. E um incentivo também para as
pequenas empresas que existem no interior, em cidades que não têm
um campo de futebol, que não têm uma área de lazer. Os campos de
futebol deste País vêm diminuindo. Pesquisas feitas especialmente
nas Capitais e nas médias cidades mostram que os campos de futebol
estão sendo ocupados por construções de casas populares, diante da
situação social dramática da falta de moradia que existe neste País.

Um projeto como esse chama á empresa privada, chama o Estado e
coloca uma responsabilidade para os dois, não somente para o
Estado. Não se está empurrando exclusivamente para o Estado, o que
poderia ser feito, dizendo que o Estado é o responsável pela questão
da vida, da saúde. Saúde não é somente um posto de saúde. O
esporte é o melhor instrumento preventivo, que gera saúde e evita
doença.

Deputado João Leite, seu projeto é fantástico, e nós o aprovamos no
primeiro momento, esta Casa aprovou, e quero crer que esta Casa,
num entendimento fundamental sobre saúde, possa derrubar esse
veto e fazer com que uma nova era na relação de saúde e doença
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comece por um projeto como esse. Discutimos aqui um conceito
diferente daquele do Executivo, e nós, que estamos nas bases,
sabemos muito bem disso. Quantas vezes somos abordados por
Presidentes de clubes varzeanos que precisam de camisa, que
precisam de uma bola, que não têm dinheiro para comprar uma bota
de futebol que custa H$20,00 ou R$40,00? O Governo não pode dar
um incentivo fiscal para a saúde? Não é um incentivo fiscal para que
uma empresa produza mais e desta forma possa ganhar mais. E um
incentivo fiscal para a saúde, para o novo momento, para a juventude
que está sem espaço, uma juventude que está se drogando porque
não consegue se encontrar, não consegue se divertir, não tem espaço
para isso, só tem espaço nos botecos. Vamos sair dos botecos e
vamos para as praças fazer esporte, alegria, solidariedade e construir
um novo momento. E pela juventude que fazemos isso. Parabéns pelo
seu projeto, estamos com você.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Edson
Rezende. O seu aparte foi brilhante, ao abordar lados importantes
dessa questão. Enquanto V. Exa. falava, fiquei pensando em muitas
coisas. Espero não perder tudo aquilo que, ao falar, V. Exa. trouxe ao
meu pensamento. A primeira coisa está na sua fala final, quando
tratava justamente dos jovens. Há alguns anos, o Exército Brasileiro
recrutava 70% dos nossos jovens da faixa etária dos 18 anos. Quando
eu estava nessa idade, o jovem ia procurar emprego e a primeira
pergunta que se fazia era a seguinte: 'Você já serviu ao Exército?".
Hoje, aproximadamente, só de 2% a 4% dos jovens dessa faixa etária
são recrutados pelo Exército para servi-lo. Ele está, como V. Exa.
disse, totalmente abandonado.

A outra questão importante que V. Exa. levanta trata da participação.
Vejo uma parte dos nossos cidadãos, um segmento tão importante na
sociedade brasileira - temos aqui o Deputado João Batista de Oliveira
representando-os. Tive oportunidade de, viajando pelo mundo, ver a
presença dos portadores de deficiência no esporte com um
atendimento especializado, com um acesso especial ao esporte, um
acesso privilegiado para os grandes encontros esportivos. Era comum
para mim, no grandes jogos no exterior, ver sempre perto da baliza os
portadores de deficiência participando de competições, nas pistas, e,
depois, assistindo aos grandes jogos. Vejo como é importante essa lei
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para os portadores de deficiência, para que eles tenham condição
de praticar o seu esporte. Temos, por exemplo, em Minas Gerais, no
nosso País, grandes equipes de basquetebol em cadeira de rodas.
Temos uma mineira portadora de deficiência e campeã de atletismo
nas Olimpíadas. Vemos a importância do financiamento do esporte
para a nossa sociedade como um todo e também para os portadores.

A fala do Deputado Edson Rezende também me dá oportunidade de
lembrar quão importante é a saúde. Dizem que, em uma reunião
ministerial há alguns anos, estando presentes o Ministro da Saúde,
Adib Jatene, e o Ministro dos Esportes, Edson Arantes do
Nascimento, Pelé, este brincou com o Adib Jatene tirando a placa que
o identificava como Ministro da Saúde e a colocou diante de si, porque
esse era o seu entendimento, ou seja, o de que o verdadeiro Ministro
da Saúde era o Ministro dos Esportes. Sabemos que isso é um pouco
de exagero, mas mostra, de alguma forma, a importância do esporte
na vida do cidadão.

Lembro-me de que, há alguns anos, o Deputado Hely Tarqüínio, a
quem respeito muito nessa área, como médico, psiquiatra e um
grande pensador das questões sociais, sendo Secretário de Esportes
de Belo Horizonte, quis trazer a Belo Horizonte o Dr. James ( ... ), autor
do estudo sobre a caminhada. Foi ele que, pela primeira vez, pegou 3
mil homens com 65 anos de idade que caminhavam três vezes por
semana, por 40 minutos, e escolheu também 3 mil homens com 45
anos de idade que eram sedentários, não faziam nada. Ele provou
que os homens de 65 anos de idade que caminhavam tinham melhor
condição cardíaca - é V. Exa. quem pode nos ajudar -, melhor
condição física. Os de 65 anos tinham melhor condição física que os
de 45 que eram sedentários. Não faziam, Deputado Rogério Correia,
caminhadas corno fizemos em Buritis, até a Fazenda Barriguda, na
segunda-feira. E importante para a prevenção, e V. Exa. pode nos
ajudar nisso.

Com esse projeto, poderíamos financiar a construção de pistas de
caminhada nas diversas cidades de Minas Gerais, para prevenir os
males deste nobre músculo que alguns chamam de relógio, e V. Exa.
chama de coração.

Com muito prazer, concedo aparte a S. Exa. o Deputado Hely
Tarq ü ín io.
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O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Ilustre companheiro

Deputado João Leite, também queria fazer minhas as palavras do
Deputado Edson Rezende e as suas. Voto pela derrubada do veto.

Temos uma máxima que diz: "Corpo são, mente sã". Historicamente,
essa foi a inspiração para a primeira Olimpíada, que aconteceu na
Grécia. As Olimpíadas não existiam somente para o culto do corpo,
mas para que a mente fosse sã. E também para fazer uma comunhão
da humanidade por meio da prática do esporte, procurando a
identificação entre os povos, que promoveria o desenvolvimento não
só do corpo e da mente como também da sociedade. Essa é a
inspiração das Olimpíadas, que têm aquela tocha tradicional. Vejam
como o nosso Governador está defasado no tempo, está defasado na
consciência das Olimpíadas, que se repetem de quatro em quatro
anos. As Olimpíadas não eram para profissionais, mas para os atletas
do esporte amador, sem compromisso algum com qualquer tipo de
finança ou grupo. Infelizmente, isso não existe no mundo moderno.

A sua lei veio exatamente num momento importante, porque ela é
preventiva para a saúde do ser humano. Nós que trabalhamos nesse
setor muitas vezes temos que dar atestado para aqueles que praticam
esporte, seja natação, vôlei, etc. O atestado não é simplesmente para
cumprir um rito, o que nem sempre é valorizado. Esses atestados sem
compromisso acontecem muito. A sua lei, quando regulamentada,
exigirá o atestado. Durante a prática do esporte, podemos ter os
primeiros sintomas de uma doença que não foi ainda diagnosticada.

Seria importante termos verbas para o incentivo da prática de
esportes. As empresas, tenho certeza, não vão se furtar a isso, desde
que seja uma coisa razoável, porque vão cooperar muito com a saúde
integral do ser humano.

Você se referiu à caminhada, que é também um esporte. Temos
uma multiplicidade de esportes para o gosto de cada um. Como
médico, duas coisas posso receitar: água e caminhada. A caminhada
não tem restrição de faixa etária. Pode haver alguma doença terminal
ou mais complexa que a impeça, mas, de modo geral, todo o mundo
pode fazer caminhada, desde que seja avaliado por um médico ou
profissional da área. Posso receitar, sem a menor complicação, a
água e a caminhada. A água, quando a gente tem alguma doença
renal crônica complicada ou terminal, às vezes não pode ser ingerida
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em volume tão grande. Mas sempre se pode bebê-Ia.

Então, sua lei não tem valor apenas semântico, significando a
importância da saúde. Tem também o valor polissêmico, ou seja, tem
muitos significados em vários setores. E uma lei multidimensional.
Você está de parabéns por essa proposta. Só o Governador, em seu
isolamento, talvez por falta do aconselhamento de alguma pessoa da
área, não percebeu o seu alcance, que é multidimensional. Ao se
materializar "ipsis litteris" essa lei, Deputado João Leite, vamos fazer
muitos diagnósticos de doenças que terão passado despercebidas.
Quando o indivíduo fizer um exame prévio para o atestado médico ou
começar a desenvolver alguma atividade, poderá apresentar sintoma
de alguma doença que poderá ser detectada facilmente. Por isso, sua
lei contribui também para a saúde preventiva, para os diagnósticos, e
não, somente para a saúde em si.

Não há dúvida de que o esporte vai solicitar uma participação
harmônica da musculatura. A natação, principalmente, é muito
saudável até para os asmáticos, que muita gente acha que não
podem praticar esportes. Pelo contrário, desde que com
aconselhamento médico, podemos banir muitas bronquites asmáticas
e doenças pulmonares obstrutivas. Fica aqui, portanto, a nossa visão
a respeito desse tema. Não vou repetir as palavras do Edson, que
foram brilhantes. Ele abordou esse lado da solidariedade, da
felicidade, da alegria que o esporte causa.

E acrescento mais um aspecto: você vai atingir todo o território de
Minas Gerais. Muitas vezes nãoconseguimos atender aos direitos de
todos os habitantes dos rincões mais distantes. A medida que essa lei
for aplicada, talvez o Governador faça uma regulamentação, dando
oportunidade para cada município cuidar do esporte ou até distritos e
povoados, lugares mais distantes, com poucos habitantes. Nos
feriados, quando o indivíduo tiver dois, três dias livres, terá um
entretenimento. Nas grandes cidades, por exemplo, quando temos
dois, três, quatro dias de recesso, acontece grande quantidade de
crimes. E a violência está se espalhando por todos os rincões deste
Brasil. No esporte, quando o indivíduo fica em um campo de futebol
por 3 ou 4 horas, porque as peladas não têm tempo marcado e os
meninos têm grande disposição para jogar, ele se torna mais feliz e a
violência não acontece, porque todos estão voltados para a prática do
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futebol, do voleibol, da natação, etc.

Assim, nos dias de recesso, o esporte será o principal motivo de
entretenimento. Tenho a impressão de que essa é uma forma de
combater a violência. Em segundo lugar, vamos fazer muitos
diagnósticos no atestado médico preventivo que vai ser exigido. Além
disso, vai haver também o fortalecimento do elo de amizade entre as
pessoas. E vai acontecer a solidariedade entre elas nos momentos
mais difíceis que aquela comunidade enfrentar. No mundo, temos uma
peregrinação calcada e vivenciada no sofrimento. Sempre temos
projetos para a busca da felicidade, da alegria, da convivência
harmônica.

Você é um atleta de Cristo, também um atleta no parlamento, onde
desempenha com altivez sua função, e vai contribuir muito na medida
em que houver compreensão do Governo para não vetar - aliás, já
vetou, mas nós, derrubando o veto, temos de sensibilizar o
Governador para que o povo possa, pela prática do esporte, ser mais
feliz e, nos fins de semana, praticar diversos tipos de esporte, para
que não tenhamos tanta violência e possamos ser mais felizes.
Parabéns por seu projeto, e vamos votar pela derrubada do veto.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. Mais
do que um aparte, foi uma aula desse brilhante Deputado, médico,
psiquiatra e pensador das coisas.

Uma coisa muito importante é que, por exemplo, nas ligas de futsal,
de futebol ou de vôlei lá de Patos de Minas, para o atleta disputar o
campeonato, tem de fazer o exame médico. Quando eu era jogador
do infantil do Alvorada da Vila Oeste, o departamento de futebol
amador de Belo Horizonte exigia na inscrição para disputa do
campeonato o exame médico. Em todas as ligas do interior, é uma
das exigências para participação. Toda inscrição para cada
campeonato é acompanhada de um novo exame médico que dá a
oportunidade de haver diagnósticos que acompanharão a vida dos
jovens participantes.

O outro aspecto que V. Exa. levanta é sobre o recurso que poderá ir
para todo o Estado, mais ou menos como era a idéia da subvenção
social, que já não existe na Assembléia. Creio que não tem de ser
Deputado para distribuir subvenção, mas pergunto: se elas não estão
na Assembléia, se os Deputados já não as indicam, estão onde?
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Estão sendo destinadas para as regiões de Minas como
anteriormente? Não conseguimos ver isso. Irão para todos os
lugares?

O orçamento da Secretaria de Esportes, para este ano, em Minas
Gerais é de R$3.000.000,00. Se rejeitarmos o veto do Governador,
teremos, para este ano, mais R$ -12.000.000,00 para investimento em
esporte. A associação de vôlei de Muriaé, quando quer financiamento,
procura uma empresa de Muriaé, que, em vez de pagar ao Estado o
ICMS, vai investir naquele projeto. Fatos de Minas, Jequitinhonha,
Norte de Minas, vale do Mucuri, em todos os lugares teremos a
possibilidade de uma empresa que tem de pagar até 4% do que deve
investir em um projeto esportivo com crianças e jovens. E isso que o
Governador vetou.

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte) * Muito obrigado,
Deputado, pelo aparte. A Lei de Incentivo ao Esporte, da forma
proposta, beneficiará o esporte. Quero dar um testemunho: em nossa
região, V. Exa. citou Muriaé, na Prefeitura do governo anterior, minha
esposa era Secretária de Cultura do município e utilizou muito a lei de
incentivo à cultura junto às empresas locais e lá se construiu uma
escola de música, conseguiram ;equipamentos para ela, construiu-se
um teatro e restauraram um prédio de mais de 100 anos, em um total
de R$750.000,00, quase R$1.000.000,00 investido em dois anos em
projetos culturais.

Em vez de as empresas da região pagarem o ICMS diretamente ao
Estado, o Estado concede, por meio dessa lei, que parte dele seja
investida nos municípios. Quase todas as empresas do interior
preferem que uma parcela do imposto fique no próprio município.

Quantas e quantas ações esportivas não há no Estado? Quantas e
quantas pequenas empresas, por menor que seja a cidade, não
pagam imposto? Um pequeno supermercado em minha cidade, por
exemplo, paga em torno de R$10.000,00 de ICMS por mês. O
proprietário gosta de esporte e ajuda com recurso próprio. Com  essa
lei, vai ajudar muito mais. Quantos e quantos times de futebol de salão
e de campo, basquete, vôlei, ginásios poliesportivos, construídos pelo
Governo Federal em convênio com o município não existem pelo
interior? São muitos, mas todos sem recursos para treinar o esportista
amador para, futuramente, virar profissional.
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Temos vários projetos importantes na pauta para serem votados.

O que V. Exa. defende é o primeiro. Há 11 vetos do Governador. Os
servidores do IPSEMG aí estão, esperando que votemos.

Os balões pretos do pessoal do IPSEMG retratam a tristeza pelo
veto do Governador. Os esportistas do interior também estão tristes,
sem recurso, sem investimento, sem nada. Por causa do veto do
Governador, também o esporte amador do interior está de luto. Mas
hoje, à tarde, as bolas pretas se tornarão coloridas, porque, tenho
certeza, vamos derrubar os vetos e votar favoravelmente aos projetos
do esporte e do IPSEMG.

O Deputado João Leite* - Agradeço o aparte do Deputado Cristiano
Canêdo.

Sabemos dos benefícios da Lei de Incentivo à Cultura na
recuperação do Palácio das Artes, mas não tínhamos conhecimento
das grandes obras realizadas em Muriaé, graças à mesma lei. Fico
feliz de saber da preservação cultural nessa cidade.

Como V. Exa. bem disse, também é essa nossa expectativa em
relação ao esporte. Ao rejeitarmos o veto do Governador, estaremos
propiciando às pequenas empresas do interior ajudar o esporte no
interior.

Agradeço ao Deputado Cristiano Canêdo pelo depoimento, que traz
o exemplo claro de que o pequeno mercado, a padaria, ou seja lá que
microempresa for, podem ajudar o esporte nas diversas cidades do
interior. Fica patente o que pode representar a rejeição desse veto e a
regulamentação dessa legislação. A lei dará capilaridade ao esporte.
Será possível levar atividades esportivas a todas as cidades do
Estado. Tenho a expectativa de que as escolas e os jovens sejam
seus grandes beneficiários.

Há alguns anos, alguém teve a infeliz idéia de tirar a Educação
Física de nossas escolas. Assistimos ao aumento da violência nas
escolas. A matéria preferida de meus filhos é a Educação Física: hora
de brincar, de jogar, de se descontrair. A Educação Física
permaneceu nas escolas particulares, mas foi suprimida das escolas
públicas, privando os jovens e as crianças da alegria e do prazer. Não
é fácil recuperar isso, ainda mais com uma visão ultrapassada em
relação ao esporte.

Há discriminação e preconceito contra o esporte no nosso País,
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muitas vezes contra o desporto aducacional. Recentemente, assisti
a uma entrevista de Gustavo Borges, campeão de natação, a quem
perguntaram por que toda vez que ganhava uma competição
ostentava a bandeira brasileira, mas continuava morando nos Estados
Unidos. Respondeu que chorava de saudade do Brasil, onde gostaria
de morar. Não há diferença no treinamento do desportista; a escola é
que é diferente. t'J05 Estados Unidos, pode-se estudar em blocos.
Quando necessário, suas provas são adiadas por causa das
competições e do treinamento, enquanto no Brasil o atleta é
rechaçado da escola.

Apenas agora completei meu curso, porque a escola foi feita para
excluir. O horário é este; se o aluno não estiver na escola, está fora. A
prova é neste dia; se não a fizer, está fora. Enquanto isso, o atleta,
viajando o mundo inteiro, conhecendo outras culturas, é excluído da
escola por discriminação e preconceito.

Agradeço aos companheiros que heroicamente permaneceram me
ouvindo, a quem peço apoio para rejeitarmos esse projeto. O
Deputado Miguel Martini, Líder de minha bancada, já nos posicionou
em relação ao veto do IPSEMG e aos outros vetos, O P56 votará pela
rejeição dos vetos do Governador.

Questão de Ordem
O Deputado João Batista de Oliveira - Caro Presidente, Deputada

Maria Olívia, Deputado João Leite e Deputado Luiz Menezes, gostaria
de falar muito pouco e comentar o veto. Mas, como tenho esperança
de votar algum projeto nesta manhã, solicito a V. Exa. seja feita a
chamada para recomposição de quórum. Falarei uns 3 ou 4 minutos e,
em seguida, tentaremos votar.	 -

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - E regimental. Solicito
à Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Responderam à

chamada 17 Deputados; há 9 Deputados em comissão, totalizando 26
Deputados. Portanto, há quórum para o prosseguimento dos
trabalhos. Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado João
Batista de Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Gostaria de proceder à leitura
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da correspondência que o Governador enviou a esta Casa, em sua
justificação para o veto, encaminhada ao Deputado Antônio Júlio. (-
Lê:)

- A Mensagem n° 258/2002 e as Razões do Veto, lidas pelo orador,
foram publicadas na edição do dia 12/1/2002.

Inscrevi-me para falar em seguida à fala do Deputado Miguel Martini,
pois gostaria de trazer o nosso apoio a essa idéia do esporte, que
sabemos ser muito interessante. Mas também gostaria de tecer
alguns comentários. A rejeição desse veto merece o nosso apoio, até
porque, com qualquer regulamentação, essa lei não seria aplicada
este ano. Se ela tivesse de ser aplicada ainda este ano, votaria contra,
porque temos de cumprir o orçamento. Mas até que seja aprovada,
promulgada e regulamentada, com certeza dará tempo para se fazer
uma previsão orçamentária para o ano de 2003, para a inclusão desse
projeto.

Gostaria de cumprimentar o Deputado João Leite pela autoria do
projeto, que relembrou os tempos em que foi Secretário de Esportes
da Prefeitura de Belo Horizonte. Na ocasião, fez um trabalho muito
bom como representante do PSDB no Governo da Frente BH-Popular,
quando teve um desempenho espetacular, dando uma função social à
Secretaria.

Fico analisando como vamos votar hoje a derrubada do veto dos
funcionários da saúde e do IPSEMG, que demanda recursos
financeiros do Estado. Se concordamos com a implantação de
qualquer projeto que possa diminuir a receita, ao mesmo tempo
estamos votando um aumento de despesa. A Bancada do PDT vai
votar pela derrubada do veto.

Temos que ter a cabeça fria para discutir esse tipo de projeto. Criar
despesas para o Estado é muito simples. Voto pela derrubada do veto
do projeto do Deputado João Leite, sabendo que não vai ser aplicado
neste ano. Não queremos passar, neste ano, pelo constrangimento
que Assembléia Legislativa passou, no ano passado, de ter de
conceder recursos para sonegadores, para conseguir recursos para
pagar o funcionalismo. Não queremos passar pelo constrangimento
que também passamos, no ano passado, de votar uma taxa de
licenciamento de veículo de R$311,00 para cobrir também despesas do
Estado.
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Se aumentarmos simplesmente sem previsão orçamentária as

despesas do Estado automaticamente, teremos de ir aumentando as
cobranças de impostos, taxas e tributos para cobrir essas despesas.
Como se indica a fonte, mas não há previsão orçamentária, o projeto
é perfeitamente defensável para que se faça previsão para o ano que
vem.

Sr. Presidente, quero também tecer um comentário sobre o
pronunciamento do Deputado Miguel Martini, que, sem dúvida alguma,
marcou um gol de placa dando oportunidade à Casa de analisar o
projeto dos cartórios. Em Minas Gerais, os cartórios estão entregues a
algumas famílias que ganham fortunas e atendem mal às pessoas.
Pagam-se R$2,00 para reconhecer firma. Há filas enormes, e não há
nem onde essas pessoas possam se sentar. Essas mesmas famílias
continuam hereditariamente passando os seus cartórios de pai para
filho explorando o serviço público.

O Deputado Miguel Martini não conseguiu tirar os cartórios das
famílias tradicionais que os herdaram, mas pelo menos está evitando
que essas famílias agora soneguem impostos. Obriga-se que todo
documento tenha o carimbo do cartório. Os cartórios das grandes
cidades principalmente são fontes de dinheiro.

Ao mesmo tempo, gostaria também de tecer um comentário sobre o
que o Deputado Miguel Martini disse sobre o Governador Garotinho. O
meu partido vai apoiar o Ciro Gomes à Presidência da República, mas
achei um tanto injusto o Deputado Miguel Martini ter dito que o
Governador Itamar Franco deveria tomar aulas com o Garotinho.
Primeiro, se considerarmos o Governador Itamar Franco apenas pelos
dois anos que passou na Presidência da República, verificamos que
sua passagem foi positiva porque colocou o Pais nos trilhos e o tirou
do caos. Esses dois anos já seriam suficientes para o Governador
Garotinho ter de governar mais 200 anos para alcançar o currículo e a
realização do Governador Itamar Franco.

Tenho algumas diferenças com o Governador, que nem me recebe
em audiência, mas achei profundamente injusta a afirmação de que o
Governador Itamar Franco teria que tomar aulas com o Governador
Garotinho.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Primeiro, agradeço os
elogios que V. Exa. fez a minha pessoa principalmente, conhecedores
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que somos aqui do seu trabalho, do seu desempenho e da sua
maneira de atuar muito serena, muito prudente e muito madura.
Agradeço os elogios em relação ao selo de fiscalização que, sem
dúvida alguma, vem melhorar a receita de Minas Gerais, além de
outras tantas vantagens, como a garantia da gratuidade para certidões
de nascimento e óbito e o término das falsificações. Grande número
de documentos eram falsificados, mas agora acaba essa
possibilidade.

Em relação ao Governador Itamar Franco, tenho que analisar com
base em informações. Falei do Governador Garotinho, e é um pouco
suspeito falar dele, porque é do meu partido, reconheço isso. Mas
estou falando de dados concretos. Ele assumiu o Governo do Rio de
Janeiro depois de terem passado por lá Leonel Brizola, Moreira
Franco, Marcelo Alencar, o último do PSDB, e aquele Estado estava
falido. O Rio de Janeiro tinha o maior índice de criminalidade do País,
hoje parece que está em 70 ou 80 lugar. O Rio de Janeiro estava falido
financeiramente. O dinheiro que arrecadava não dava para pagar a
folha do funcionalismo, que estava maior que a receita mensal. E o
Governador Garotinho era oposição ao Governo Fernando Henrique
Cardoso. Era do seu partido e continuou na oposição indo para o
PS B.

O Governador Garotinho retomou a economia. O PIB de Minas era
maior que o do Rio de Janeiro, chegamos a passar à frente desse
Estado. Hoje o P18 do Rio está em R$170.000.000.000,00 enquanto
estamos na ordem de R$130.000.000.000,00, graças ao Governo que
estava lá. Ele saneou as contas do Estado, colocou o pagamento do
funcionalismo em dia, concedeu os reajustes que deveria conceder,
fez crescer a economia. Não resolveu todos os problemas, mas,
quanto à questão da segurança pública, o índice de seqüestros
reduziu a praticamente zero, o índice de criminalidade caiu.

Os técnicos do Estado que lidam com essa matéria podem ver que
as contas do Governo do Rio de Janeiro estão disponibilizadas no
"site" da Fazenda desse Estado, onde se têm todos os dados
trabalhados. E aqui em Minas Gerais não vemos uma lei que o
obrigue. Lá não obriga; aqui, sim, e ele não cumpriu. V. Exa. diz que
foi na fase em que ele foi Vice-Presidente da República e depois
acabou assumindo a Presidência, com a queda de ColIor. Não posso
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ter como positivo algo por que ele não foi responsável. Se tivesse
sido responsável por resolver o problema do Brasil, teria resolvido
com muito maior facilidade o de Minas Gerais. Ele assumiu Minas
Gerais com um débito e o aurhentou em 30%, 40%. Pegou uma
economia que estava quase empatada com a do Rio de Janeiro, e
hoje perdemos de longe. E a imprensa nos informa, a todo dia, sobre
as empresas que estão saindo de Minas Gerais. Vou trazer os dados
das microempresas - parece que 100 mil fecharam no Governo Itamar
Franco.

Tenho que analisar com base em dados. Costuma-se criar uma
imagem a partir daquilo que se fala na publicidade. A situação que ele
viveu, quando governou o Brasil, quando era vice do Collor de Mello,
era completamente diferente da que o mundo viveu depois de tantas
transformações. O que vejo é que o Governador Garotinho foi duas
vezes Prefeito de Campos e foi o melhor Prefeito do País. Hoje é
avaliado como o melhor Governador dos maiores Estados do País, é o
melhor Governador do País hoje. Tem 85% de aprovação no Rio de
Janeiro. Já Itamar Franco, nós andamos pelo interior e só ouvimos
reclamações, a ponto de o Deputado Bené Guedes, que me aparteou,
ter falado que ficou feliz por ter, em três anos, recebido perto de
R$300.000,00 num município como Leopoldina.

Estou falando é desses dados. Por isso, acho que não seria nenhum
demérito, porque precisamos aprender, como o Governador
Garotinho, que foi a São Paulo aprender algumas coisas na área da
saúde. E há Governadores indo ao Rio de Janeiro aprender como ele
resolveu determinados problemas, como o da segurança pública, a
questão social e várias outras.

Estou dizendo é que, se ele pão mostrou aqui em Minas Gerais,
quem sabe, se deu certo no Rio'... E pode ser que ele não precise ir,
mande os técnicos aprenderem como foi feito lá. Essa é uma prática
normal. Eu, por exemplo, por ter sido Presidente da UNALE, por ter
viajado por todo o País e visitado várias Assembléias, ter ajudado a
criar a Conferência Parlamentar das Américas, ter tido contato com
parlamentares europeus, da América Central, do Norte, do Canadá,
muito disso me ajudou na minha atuação como parlamentar.

Então, o que falei foi exatamente isso. As experiências positivas
podem ser copiadas, porque aqui ele ainda não mostrou. Os mineiros
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ainda aguardam que ele mostre que sabe governar, porque, até
agora, não mostrou isso. Obrigado, Deputado João Batista de Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço ao Deputado Miguel
Martini e volto ao meu comentário, à minha reflexão. E muito fácil
hoje. Tenho, como já disse, algumas divergências com o Governador
e sequer sou recebido por ele. Continuo achando-o profundamente
injusto. Não é necessário pegarmos toda a sua trajetória, nos dois
anos que o Governador Itamar Franco passou na Presidência da
República, toda a sociedade brasileira reconheceu como ocorreu uma
passagem positiva. Foi um momento favorável para o Brasil. Hoje, o
Governo que V. Exa. representou por tantos anos, o PSDB - V. Exa. já
foi Líder, aqui, do PSDB ... São Paulo hoje está com 1.800.000
desempregados. Nos últimos dez anos, São Paulo tinha 600 mil
desempregados. Então, esse mesmo Governo que V. Exa.
representou foi responsável pela triplicação do desemprego no País.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado João Batista de
Oliveira, V. Exa. é, sem dúvida alguma, uma das figuras mais ilustres
deste parlamento. Isso em relação a seu caráter, a seu trabalho, a sua
honestidade. Essa defesa intransigente que V. Exa faz da tribuna da
Assembléia é uma das causas mais nobres do povo mineiro. No
entanto, acredito que o calor deste dia tenha influenciado
negativamente o argumento que V. Exa. traz para defender a figura do
Governador Itamar Franco. Acho que V. Exa. estaria muito mais
coerente com o seu passado de lutas se estivesse exatamente dando
a verdadeira versão daquilo que ocorre hoje em Minas Gerais. Temos
um Governo totalmente desorganizado, um Governo que prejudica os
interesses do nosso Estado, um Governo insensível às causas
populares, haja vista que hoje na galeria há funcionários públicos
representantes do IPSEMG. Eles vêm buscar os seus direitos,
defender os seus interesses. Isso tem sido uma constante na
Assembléia Legislativa. Há poucos dias, foram os defensores
públicos. Hoje, é o IPSEMG. Amanhã, serão os empresários, com
esses vetos que mostram, acima de tudo, a insensibilidade do
Governador ao vetar aquilo que a nossa Casa, depois de debater, de
discutir, de se aprofundar nos assuntos relevantes, apóia como uma
das causas mais nobres do povo mineiro.

Lamentavelmente, sou obrigado a dizer que V. Exa. hoje não está
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em uma manhã muito feliz, ao analisar o Governo Itamar Franco da
forma como vem fazendo. Primeiro, esse é o pior Governo que Minas
Gerais já teve em toda a sua história. Nem o Vice-Governador Newton
Cardoso, que deixou uma marca muito negativa, acusado de
falcatruas, de desonestidade, respondendo a um processo de
"impeachment" na Assembléia - eu, como ex-Presidente da
Assembléia, fui quem presidiu a sessão que decidiu sobre o
"impeachment" -, foi tão prejudicial aos interesses mineiros como o
atual Governador. Pulamos de segundo maior Estado exportador do
Brasil para o terceiro lugar. Já perdemos para os gaúchos. Amanhã,
certamente, perderemos para os paranaenses, depois para os
pernambucanos, se esse Governador vier a ser reeleito. E um
Governo desorganizado. Quem governa o Estado não é o
Governador, é o Presidente da COPASA, é o secretário particular, o
Secretário Henrique Hargreaves.

E o que faz o Governador? Fica viajando, buscando apoio para ser
Presidente da República. Ainda há pouco tempo, desistiu de ser
Presidente da República, porque não encontrou apoio no seu próprio
partido.

Vou concluir dizendo que o Governador Itamar Franco, quando
deixa de receber V. Exa., parlamentar brilhante que é, dá uma
demonstração de que não é preciso falar mais nada a respeito dele, a
respeito da sua insensibilidade e falta de compromisso com os
maiores interesses do povo de Minas Gerais.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de dizer,
nobre companheiro João Batista de Oliveira, que V. Exa. não foi infeliz
ao falar desta tribuna. Pelo contrário, V. Exa. foi bastante lúcido em
suas colocações quando se referiu ao Governador Itamar Franco.
Muitas vezes, é mais fácil esquecer o que ele fez durante os dois anos
em que ocupou a Presidência da República, quando o País estava um
caos devido aos desmandos do Governo Colior de Mello, ao
seqüestro do dinheiro das cadernetas de poupança e a outras coisas
mais. Deputado Miguel Martini, quero dizer a V. Exa., que se referiu a
números, que Itamar Franco deixou a Presidência da República com
86% de aprovação.

Voltando aos tempos atuais, quero dizer ao nobre Deputado Kemil
Kumaira, por quem temos também uma grande estima, devido a sua
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atuação nesta Casa, que me permito discordar de V. Exa. O atual
Governo não é o pior. Muitas vezes, as memórias são apagadas. O
Governo anterior sucateou a segurança pública e o IPSEMG e ainda
desviou R$1.500.000.000,00 desse órgão para o caixa único do
Governo. (- Palmas.) Nesta Casa houve uma CPI para investigar isso.
Do IPSM também foram desviados R$900.000.000,00 ou mais. Este
Deputado foi o relator da CPI que investigou esses dados e essas
informações. Tivemos, ainda no Governo anterior, a entrega da
CEMIG. O controle acionário da CEMIG foi entregue a grupos norte-
americanos. E o Governador Itamar Franco, de forma justa, com ação
na justiça, reverteu a situação, e o Governo Estadual detém
novamente o controle acionário dessa empresa. Como se não
bastasse tudo isso, o Governo anterior ainda passou três anos sem
pagar fornecedor. Então, como o Governador Itamar Franco encontrou
o Estado? Falido e sucateado. Por isso, o ex-Governador Eduardo
Azeredo foi um dos piores que passou pelo Estado de Minas Gerais. (-
Palmas.) Infelizmente, o Governador Itamar Franco teve de consertar
um monte de trapalhadas, passando dois anos de seu Governo
pagando contas, como o décimo terceiro atrasado. Foi Itamar quem
teve a coragem de sanear as contas do Estado. Muitas vezes, não
sobrou dinheiro nem mesmo para execução de obras e para mandar
para os municípios.

Deputado João Batista de Oliveira, como Deputado da base do
Governo, também gostaria muito de fazer as emendas e destinar
verbas para os Prefeitos. Mas prefiro que Estado passe a funcionar,
porque o Governo anterior deixou o Estado em situação falimentar,
porque não funcionava o IPSEMG, havia um rombo no IPSEMG, os
fornecedores não eram pagos, e a CEMIG foi entregue. Houve um
monte de trapalhadas. Além disso, o que foi gasto de dinheiro com
publicidade no Governo Azeredo não foi brincadeira. Foi muito
dinheiro.

Gostaria de dizer, Deputado João Batista de Oliveira, que penso
diferentemente do Deputado Kemil Kumaira e do Deputado Miguel
Martini. Se existe algum Governo ao qual podemos creditar o arraso
de Minas, é o Governo anterior, não o Governo itamar Franco.

Os nossos companheiros são Deputados atuantes, conscientes e
coerentes no desenvolvimento de seu trabalho neste Poder, na
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apresentação de seus projetos e em sua forma de agir, bem como
nas políticas desenvolvidas. Se fizermos uma comparação sensata,
equilibrada, coerente entre os Governos, tenho a certeza de que
concluiremos que o Governador Itamar Franco vai deixar o Estado em
uma situação muito, mas muito melhor do que a que o Governo
Azeredo deixou no final de 1998.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte) Serei breve. Quero
apenas dizer que o Deputado Sargento Rodrigues declarou-se parte
interessada ao dizer que faz parte da base de Governo. Eu também já
fiz parte da base de Governo e; sei que nesse caso, muitas vezes,
procuramos dar números até ilusórios a respeito da atuação do
Estado. Ele fez uma série de acusações que não condizem com a
verdade. Primeiro, quando falou que ele deixou o décimo terceiro para
o outro Governador pagar. O Governador assume no dia 10 de janeiro,
e é natural, é comum, em Prefeituras e Governos, que o 13° salário
seja pago até dividido em parcelas.

Quero que as pessoas das galerias saibam que sou um Deputado
que há 30 anos só vota a favor dos funcionários públicos nesta Casa.
Então, não é justo que eu seja vaiado. Isso seria como dar uma
facada em minhas costas. Meu argumento não é contra o IPSEMG
nem contra o funcionário público. Meu argumento é para dizer que o
Governador Itamar Franco prometeu pagar aos funcionários públicos
até o quinto dia útil do mês. Hoje é dia 3 de abril, e nenhum
funcionário do Estado de Minas Gerais sabe em que dia vai receber.
Mas as contas da COPASA, da CEMIG e outras que o Governo
recebe através de seus órgãos públicos são cobradas com multas.

Por isso, Deputado João Batista de Oliveira, acho que V. Exa.
deveria até estimular este debate, porque é um democrata. Isso é
importante para esclarecer para aqueles que nos vaiaram ainda há
pouco. Vamos chegar à conclusão de que não adianta a propaganda
oficial dizer que esse Governo é bom. A pesquisa política que está
sendo feita todos os dias dá ao Governador mais de 50% de rejeição.
Não somos nós que estamos dizendo isso. E a voz do povo. A voz do
povo é a voz de Deus. Não adianta eu dizer que o Governador é ruim,
nem o Deputado Sargento Rodrigues dizer que ele é excelente. Quem
vai julgar é o povo. E é isso que eu espero. Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues - Nós falamos do 13 0 salário, mas
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estamos convivendo com diárias e ajudas de custo que não eram
pagas desde 1997 pelo Governador Azeredo. E o Governador Itamar
Franco colocou tudo isso em dia. Não se trata do 130 de 1998, mas
até de diárias e ajudas de custo de 1997. E ainda me esqueci de falar
sobre a educação. O servidor dessa área conhece muito bem e sabe
que o setor foi sucateado, enquanto era vendida uma imagem, através
da televisão e havia uma grande publicidade dizendo que a escola
tinha computador mais isso e aquilo. O Governo Azeredo sucateou a
educação, a segurança pública, desviou R$1.500.000.000,00 do
IPSEMG, R$900.000.000,00 do IPSM, deixou o controle acionário da
CEMIG na mão de grupos estrangeiros, deixou de pagar fornecedores
por três anos e fez outras coisas desse tipo.

Então, não poderíamos deixar de fazer esta réplica. Continuo
falando que V. Exa. foi muito lúcido e muito feliz nesta manhã quando
falou aqui, de forma serena e tranqüila, sobre as ações desenvolvidas
pelo Governador Itamar Franco.

O Deputado João Batista de Oliveira - Não fiz aqui uma defesa
intransigente do Governador Itamar Franco, até porque em minha
atuação nesta Casa, tenho apresentado críticas contundentes em
relação a atos e ações administrativas do Governo. Fiz aqui uma
defesa em relação à injustiça que se cometeu como se o Governador,
em toda sua trajetória como Prefeito, Presidente da República, Vice-
Presidente da República e agora como Governador tivesse sido um
político malfeitor para a sociedade. Isso não é justo.

Ainda há sua atuação como Senador da República, dos mais
brilhantes nacionalistas, defendia intransigentemente os interesses
nacionais no Senado. Separei apenas os dois anos em que o
Governador Itamar Franco exerceu a Presidência da República de
forma benfazeja para todo o País e para toda sociedade.

Não gosto de citar nomes, Deputado Kemil Kumaira, V. Exa. me
conhece, pois temos a oportunidade de trabalhar juntos em duas
comissões desta Casa, mas achei profundamente injusto falar que o
Governador Itamar Franco precisa de tomar aulas com o Governador
Garotinho.

O Governador Garotinho se elegeu no Rio à sombra de Leonel
Brizola e do PT, da Frente Popular. Logo depois, seu Governo mudou
para a direita, dando direcionamento contrário ao que pregava até se
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eleger. Sabemos que o Governo do Rio de Janeiro tem ações
administrativas positivas, mas sabemos também que o Governador
Garotinho foi o primeiro a quebrar a Frente de Governadores de
Oposição e negociar sozinho, entregar-se ao Governo Federal. Hoje,
os estaleiros do Rio estão abertos porque o Governo Federal foi lá e
bancou, não são recursos orçamentários do Estado do Rio.

Também sabemos que a Vice-Governadora Benedita da Silva
anunciou que, Garotinho saindo no dia 5, na segunda-feira seguinte,
abrirá auditoria sobre os R$2.000.000.000,00 de dívida que ele
acumulou ao longo do seu Governo.

Por isso, achei profundamente injusta a fala de que o Governador
Itamar devia tomar aulas com Garotinho, muito embora ache que as
pessoas tenham de aprender durante toda a vida. Mas não seria, na
minha opinião, o Governador Garotinho um bom professor para o
Governador Itamar Franco.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - O Deputado João Batista
de Oliveira é um dos mais coerentes desta Casa, tenho por ele grande
apreciação, mas tenho de fazer algumas considerações, como por
exemplo, que o Governador Itamar Franco nunca foi eleito à sombra
disso ou daquilo. Vou lembrar de 1982 quando Itamar Franco, ainda
pleiteando o Senado, junto dom Tancredo Neves foram tomar
cafezinho em minha casa e pediram nosso apoio. Colocamos todas
nossas forças para apoiar Itamar Franco para o Senado e Tancredo
Neves para o Governo. Trabalhamos de suar a camisa. Só que,
depois de eleitos, o Sr. Itamar Franco, então Senador, simplesmente
não nos conhecia mais. E um indivíduo que pensa que é auto-
suficiente, foi eleito quase sempre por acaso. Não vou dizer que ele foi
Presidente da República tão por acaso, mas quase todos os cargos
que obteve, como disse V. Exa., foi uma mão benfazeja que o levou a
isso.

Tomara que o Governador Itamar Franco nunca seja Presidente,
porque senão nosso País vai afúndar, pois ele não pára.

Vejamos o caso do Governador Garotinho. O Rio de Janeiro recolhe
do petróleo uma enorme verba para ajudar o Estado. Vocês acham
mesmo que Garotinho iria ficar acompanhando, daqui e dali,
Governadores que não têm petróleo, só para seu Estado ter prejuízo?
Por se tratar de um jovem ainda em meio a uma carreira, acho até que
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ele está fazendo bem.

O Deputado João Batista de Oliveira - Por favor, Deputado, preciso
concluir meu pronunciamento. Meu raciocínio não é julgar a
administração do Garotinho.

O Deputado Antônio Genaro* - O que estou querendo dizer é que
nem Itamar nem Garotinho são essa maravilha toda que dizem por aí.
Vocês acham também que o PT vai assumir o Governo sem ficar
futricando que gastou dinheiro não para pôr no bolso, mas para aplicar
no Estado?

Itamar Franco não vai sair candidato a Presidente, porque tem um
acerto alto a fazer com a CEMIG, que nem sei se conseguirá fazer.
Ele tinha de ter pensado nisso antes.

O Deputado João Batista de Oliveira - Ocupo a tribuna para
comentar a fala do Deputado Miguel Martini de que o Governador
Itamar Franco deveria tomar aulas com Garotinho.

O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Deputado João
Batista de Oliveira, como Presidente, peço a V. Exa. que conduza seu
discurso contrariamente ou na defesa do veto do Governador e que
evite transformar a tribuna em palco de defesa ou acusação de quem
quer que seja.

Falar sobre Itamar Franco, tudo bem, porque ele é o autor do veto.
Para se conhecer uma obra, tem-se de conhecer o pensamento do
autor, mas lhe peço: vamos nos restringir aos limites do Estado sem
fugir disso.

O Deputado João Batista de Oliveira - Ouvi pacientemente o
Deputado Miguel Martini não discutir o veto, para o que,
contrariamente, havia pedido a palavra. Iniciou comentando o projeto
do Deputado João Leite e, em seguida, entrou até na vida pessoal do
Governador.

Achei injusto acusar Itamar Franco de insensibilidade por haver
vetado o projeto. Fiz questão de ler os motivos do Governador, e
acrescento: é muito fácil criar despesas para o Estado. Há teses de
mestrado e projetos maravilhosos para resolver os problemas sociais
do Brasil. Sabemos, no entanto, que o que nos faltam não são idéias,
mas recursos.

Há, na pauta, um projeto muito bom do Deputado João Leite, que
abre mão de R$12.000.000,00 da arrecadação do Estado para o
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esporte, o que é justo. Mas, ao mesmo tempo, temos de derrubar -
a bancada do meu Partido já decidiu por isso - o veto aos interesses
dos servidores do IPSEMG. Se conseguirmos derrubá-lo, teremos
também de garantir recursos para pagar aos servidores. E o caso do
cobertor curto, que tem de ser puxado para um lado e para o outro.

Se criamos despesa para o Estado, temos também de criar receita.
Não podemos novamente passar pelo constrangimento de ter de
conceder anistia a sonegadores para arranjar dinheiro para pagar o
funcionalismo e de ter de aprovar criação de taxa de licenciamento de
veículo para prover o caixa do Estado, permitindo que o Governo
honre seus compromissos.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Agradeço o apoio de V. Exa.
ao projeto e à proposta de rejeição do veto. V. Exa. sabe quanto o
respeito por sua inteligência, por sua sabedoria e por sua trajetória
desde a Câmara Municipal, quando fui seu companheiro. Concordo
que é difícil termos administradores perfeitos. Alguns administradores
estabelecem prioridades. Em mais de três anos, o Governo do Rio de
Janeiro nunca pagou ao funcionalismo público depois do dia 10. Não
existe escala de pagamento naquele Estado.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço o aparte, Deputado
João Leite. Não queria tratar da administração do Garotinho, mas
insisto em que ele terá de fazer muita pós-graduação e muito
mestrado para ser professor do Governador Itamar Franco.

O Deputado Miguel Martini falou sobre a publicidade do Governo.
Sempre fui contra gastos excessivos com publicidade. Mas sabemos
que as verbas publicitárias dos Governos são votadas nas
Assembléias. A verba publicitária da Prefeitura é votada na Câmara.
Todos temos a oportunidade de, quando o orçamento for votado,
cortar as verbas de publicidadé. Mas, quando chega aqui, todos se
preocupam que vai atingir o interesse da Rede Globo, do "Estado de
Minas", do rádio, etc. Na verdade, critica-se a publicidade, mas não se
observa que a mídia, o quarto poder, no Brasil funciona como primeiro
poder.

A publicidade do Governo Federal, da Presidência da República, do
PSDB, consome rios de dinheiro, a ponto de pagar um cachê de
R$800.000.000,00 para a Rede Globo detonar a candidatura da
Roseana e fazer propaganda do Serra. São coisas que o parlamento
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tem de discutir, para que a imprensa não exerça o poder e não
eleja nem deseleja candidatos, como aconteceu com o Colior.

A Prefeitura de Belo Horizonte é rigorosa em seu orçamento e tem
uma administração digna. Mas todo dia vemos no horário nobre da
TV: "O sol está aqui, o sol está lá, o sol está em todo lugar". Todos
sabemos de quem é essa propaganda.

O Governo do Rio Grande do Sul também é de um partido de
esquerda. Quem liga no Canal Rural assiste em rede nacional, o dia
inteiro, à propaganda do Governo do PT. Todos os Governos têm
verbas orçamentárias, e alguns não mostram a verdade de sua
administração. Alguns mostram parte da verdade, e outros mostram
alguma verdade. O Governador Garotinho também gasta muito
dinheiro, até porque é marqueteiro profissional. Faz "marketing" até
com sua trajetória pessoal e familiar.

No que diz respeito à publicidade, não adianta apenas ocuparmos a
tribuna e criticarmos o que se está gastando. E necessário
restringirmos a verba no orçamento do Estado e dar-lhe destinação
mais justa e social. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-
se a discussão. Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. Não há

quórum 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. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 232a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 4/4/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Questão de Ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Antônio Júlio - Iva José - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósia Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Arlen Santiago
- Bené Guedes - Bilac Pinto Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon
Meio - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - 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 - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz.

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

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

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

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, hoje faz dois

anos que a Loteria do Estado de Minas Gerais tirou a regulamentação
das máquinas "off line", essas máquinas caça-níqueis que estão em
toda Minas Gerais. Faz dois anos que o Governo parou de arrecadar.
Até então, o Governo arrecadava R$2.700.000,00 por mês. Vinte e
quatro meses se passaram, as máquinas estão funcionando, os
empresários da nossa Minas Gerais foram colocados para fora,
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pessoas de todo o País sê instalaram em Belo Horizonte e em todo
o nosso Estado.

Nesses 24 meses o Governo perdeu nada mais nada menos que
R$66.000.000,00. Só para lembrar, Sr. Presidente, a Prefeitura de
Belo Horizonte deu para a Secretaria da Segurança Pública, durante
os 12 meses do ano passado, R$1.600.000,00. O Governo poderia
estar arrecadando R$2.700.000,00 para aplicar na segurança pública.
As máquinas caça-níqueis aí estão. Como dizia o nosso saudoso
Kafunga, 'Neste Pais o errado é que é o certo".

Dois anos depois, a quem atende o jogo ilegal? Sr. Presidente, já fiz
vários pedidos para a regulamentação do jogo, porque o jogo ilegal
atende a poucos. O jogo do bicho está aí. Em vez de o bicheiro pagar
o imposto, está pagando outra coisa, em vez de arrecadar, e o
cambista, como trabalhador que é, em vez de ter o seu Fundo de
Garantia, o seu 130 salário, recolhendo os seus impostos, está nessa
situação.

Faz dois anos que o Sr. Toné pediu que o contrato das máquinas
caça-níqueis fosse suspenso. Naquela hora, o Ministério Público dizia
que iria acabar com a máf ia do caça-níquel. E essa máfia só deu
condição para o escândalo do ex-Procurador, que pediu
R$6.000.000,00 para a máquina funcionar. E não foi por imposto, e
sim para o seu bolso. Isso foi noticiado por toda a imprensa.

Fico aqui tentando entender, Sr. Presidente, perguntando se Minas
não precisa de R$2.700.000,00 por mês. Pergunto aos mineiros, aos
companheiros da imprensa, aos presentes nas galerias, aos
Deputados e aos telespectadores da TV Assembléia - TV esta, como
disse a Betânia, que eu criei há cinco anos para mostrar esta Casa a
toda Minas Gerais; e agora, com a ajuda do Presidente, Deputado
Antônio Júlio, estamos chegando a mais 100 municípios -' quem
ganhou quando tiraram 486 empresários do jogo da Loteria de Minas
Gerais e colocaram na clandestinidade? O jogo ilegal, Sr. Presidente,
atende a poucos.

A Loteria do Estado de Minas Gerais, senhoras e senhores, em dois
anos, deixou de arrecadar, de impostos, de taxa de fiscalização, nada
mais nada menos que R$66.000.000,00. Muito obrigado.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dõs 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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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO
LEITE

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de março de
dois mil e dois, comparecem no Centro de Convenções da
Universidade Federal de Lavras - UFLA - os Deputados João Batista
de Oliveira, Luiz Fernando Faria, Ambrósio Pinto (substituindo este ao
Deputado Cristiano Canêdo, por indicação da Liderança do PTB) e
Antônio Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Kemil
Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Aílton
Vilela. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
convida a compor a mesa dos trabalhos os Srs. Carlos Alberto
Pereira, Prefeito Municipal de Lavras; Vereador Marcos Possato,
representando a Câmara Municipal de Lavras; Prof. Antônio Nazareno
Mendes, Vice-Reitor da UFLA, representando o Prof. Fabiano Ribeiro
do Vale, Magnífico Reitor daquela Universidade; José Alcides
Alvarenga, Secretário Municipal de Agricultura de Lavras; Rodrigo
Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEMG; José
Márcio de Carvalho, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Lavras. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sr.
Rodrigo Alvim; o Prof. Antônio Nazareno Mendes; o Prof. Ricardo
Souza Sette, Pró-Reitor de Extensão da UFLA; os Srs. José Márcio de
Carvalho, Manoel Moreira Neto, Diretor-Presidente da Cooperativa
Alto Rio Grande, de Lavras, e Custódio Andrade Resende, Presidente
da CREDIGRANDE. Os convidados fazem sua exposição e, em
seguida, são questionados pelos Deputados. Na fase de participação
dos produtores rurais, usam da palavra os Srs. Camilo Lélis de
Andrade, Vicente Inácio de Abreu, Jarbas Alves Ferreira, José Alcides
Alvarenga, Marcos Neves Pereira, Edson Sales Araújo, João Batista



312
Resende, Custódio de Andrade Rezende, Eustáquio Andrade,
Marcos Fabri e Eli Toneli. A Presidência esclarece que o inteiro teor
desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a participação dos convidados e
dos produtores rurais da região, 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 março de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira - Márcio

Kangussu - Luiz Fernando Faria: Cristiano Canêdo.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 72/2001

As quinze horas do dia dezenove de março de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais,
Márcio Cunha e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o parecer do relator, em i° turno, e a discutir e votar
proposições da Comissão. O relator, Deputado Cabo Morais, faz a
leitura do seu parecer. Na fase de discussão, o Deputado Paulo Piau
apresenta emendas ao parecer. O Presidente suspende a reunião
para analisar as emendas apresentadas. Reaberta a reunião, o
Deputado Paulo Piau apresenta requerimento solicitando o adiamento
da discussão, o qual, colocado em votação, é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Cabo Morais, Presidente - João Pinto Ribeiro - Márcio Cunha.
ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

SERVIDORES DESIGNADOS
Às quinze horas do dia vinte e seis de março de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão,

rs
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Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício das Sras. Sônia Marinho Amaral de Resende e Sônia Maira
Moreira de Freitas, encaminhado ao Deputado Márcio Kangussu,
solicitando sua interferência junto ao IMAM e aos órgãos responsáveis
pelo concurso da educação, para que façam uma revisão nos critérios
classificatórios; da Sra. Francisca Raimunda da Cruz, também
solicitando interferência no concurso, por se sentir lesada pela
maneira como foram aplicadas as provas; da Sra. Julice Murta de
Lucena, de Teófilo Otoni, solicitando solução favorável da comissão,
por ter mais de 30 anos de serviços prestados à educação como
designada e abaixo-assinado de servidores designados de Manhuaçu
solicitando anulação do concurso por se sentirem prejudicados. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Dalmo Rilbeiro Silva, que
solicita prazo regimental para emitir o relatório final, o qual é
concedido pela Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002.
Elbe Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Geraldo Rezende -

Sargento Rodrigues.

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

1.973/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por

escopo dar a denominação de Conservatório Estadual de Música e
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Centro Interescolar de Artes Raul Belém ao Conservatório Estadual
de Música de Araguari.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto,í nos termos do art. 102, VI, c/c O art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme salientado na justificação que acompanha a mensagem, a

apresentação do projeto de lei decorre de pedido formulado pela
comunidade escolar, que, em' reunião realizada em 19/10/2001,
homologou, por unanimidade de votos de seus membros, a indicação
do nome de Raul Belém para passar a denominar as referidas
unidades de ensino. Além disso, salienta-se ali que a proposta de
nova denominação é um tributo em reconhecimento ao trabalho desse
ilustre homem público bem como aos relevantes serviços prestados
por ele à população araguarina.

Raul Belém foi Deputado Estadual, Deputado Federal, Secretário de
Estado e participou decisivamente na criação do Conservatório
Estadual de Música de Araguari. Nada mais justo, portanto, que
homenageá-lo, emprestando seu nome a essa instituição cultural.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.973/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril' de 2002.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.054/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n°
2.054/2002 tem como objetivo declarar de utilidade pública o Instituto
de Cidadania dos Empregados do BDMG - INDEC -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada em 28/3/2002, a proposição foi encaminhada a
este colegiado, a que compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei
n° 2.054/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 1°.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas, e particularmente o parágrafo único do art 60 do estatuto da
referida entidade prevê que o exercício de funções nos seus órgãos
não será remunerado, ainda que sejam de natureza técnica, enquanto
o art. 13 estabelece que o patrimônio líquido do Instituto será
destinado a entidade sem fins lucrativos e com objetivos semelhantes,
em caso de sua dissolução.

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

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.054/2002 na forma original.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ailton

Vilela - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, li DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 341 3 REUNIA ORDINÁRIA, EM 9/4/2002
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 289 e 290/2002

(encaminham Projetos de Lei n os 2.087 e 2.088/2002,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 2.089 a 2.093/2002 - Requerimentos nos 3.247 a 3.249/2002 -
Requerimentos dos Deputados Durval Angelo (7), Bilac Pinto e Miguel
Martini - Comunicações: Comunicações da Comissão Especial dos
Servidores Designados, das Comissões de Direitos Humanos e de
Educação e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Dalmo Ribeiro Silva e
Bilac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Amilcar
Martins, Carlos Pimenta, Maria José Haueisen, Hely Tarqüínio e João
Leite - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Designação de Comissões: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 70 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de; Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Durval Angelo (7) e Miguel Martini; deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Bilac Pinto; aprovação
- Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado Edson
Rezende; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - 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 - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
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Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - 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.

P Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eduardo Hermeto, 20- Secretário 'ad hoc", procede à

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

- O Deputado Márcio Cunha, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 289/2002*
Belo Horizonte, 8 de abril de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato de concessão
remunerada pelo uso de espaço físico em imóveis de propriedade do
Estado, para fins de propaganda.

A proposta permite que os bens imóveis do Estado sem destinação
pública definida possam ser aplicadas para produzir renda, que será
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destinada à preservação dos imóveis dessa natureza.

Esses aspectos são realçados na exposição do Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração, que encaminho em
anexo para instruir a apreciação do projeto por essa Casa.

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

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

Justificação
O presente projeto de lei propõe autorizar o Poder Executivo a

celebrar contrato de concessão remunerada para uso de espaço físico
em imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais para fins de
propaganda e por prazo determinado com vistas à geração de receitas
que serão destinadas à preservação e conservação dos bens públicos
estaduais desafetados e disponíveis para alienação, bem como para
aquisição de equipamentos de engenharia.

Esse projeto teve inspiração na Lei n° 13.182, de 20 de janeiro de
1999, regulamentada pelo Decreto n°41.168, de 6 de julho de 2000,
que autoriza a Secretaria de Estado da Educação a celebrar contrato
de concessão remunerada de Uso de espaço nas escolas estaduais
para fins de propaganda.

A concessão remunerada para uso de espaços físicos de próprios
estaduais que estão sendo subutilizados, para fins de propaganda, é
uma forma de gerar recursos estaduais, garantindo, ainda, uma
melhor utilização dos espaços públicos, com o intuito de viabilizar
outras ações capazes de assegurar mais eficiência na gestão do
patrimônio público.

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, em
Belo Horizonte, aos 23 de novembro de 2001.

Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado de Administração.
PROJETO DE LEI N°2.087/2002

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.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração, autorizado a celebrar
contrato de concessão remunerada, por prazo determinado, para uso
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de espaço físico em imóveis de propriedade do Estado, para fins
de propaganda.

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
• administração direta da Secretaria de Estado de Recursos Humanos
• Administração;

II - à aquisição de equipamentos e materiais de engenharia para
medição e levantamento topográfico.

Art. 31 - O Poder Executivo baixará o regulamento desta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 290/2002*

Belo Horizonte, 8 de abril 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 propõe nova denominação
para escola da rede estadual de ensino, no Município de Morada Nova
de Minas.

A modificação ora proposta, de denominação de Frei Orlando à
Escola Estadual Júlia Soares da Silva, de ensino médio e fundamental
- ciclos básico e intermediário, situada em Morada Nova de Minas,
tem a justificá-la a aprovação unânime formulada pelo colegiado da
referida escola, para homenagear Frei Orlando, ilustre membro da
comunidade moradorense, bem como os relevantes serviços
prestados por ele ao País, conforme esclarece o Secretário de Estado
da Educação, na justificação que a esta faço anexar.

A nova denominação guarda plena conformidade com os requisitos
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fixados pela Lei n°13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a matéria, não existindo, ainda, nenhum estabelecimento,
instituição ou próprio do Estado com igual denominação.

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 seja dada a denominação de

Escola Estadual Frei Orlando, de ensino médio, à Escola Estadual
Júlia Soares da Silva, de ensino médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela
comunidade (colegiado) da Escola Estadual Júlia Soares da Silva,
que, em reunião realizada no dia 28/11/2001, homologou, por
unanimidade, a indicação do nome de Escola Estadual Frei Orlando
para denominação da referida unidade de ensino, como homenagem
a pessoa ilustre da cidade de Morada Nova de Minas.

Antônio Alvares da Silva - Frei Orlando -, nasceu no dia 13 de
fevereiro de 1913. Fez seus estudos na Holanda, onde, por vocação,
tornou-se Frei, professando-se na Ordem dos Franciscanos menores.
Faleceu no dia 20 de fevereiro de 1945, em pleno campo de batalha,
quando prestava assistência religiosa às tropas da Força
Expedicionária Brasileira, na II Guerra.

Por outro lado, cumpre registrar que, no Município de Morada Nova
de Minas, não existe estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado com igual denominação.

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei n° 13.408, de
21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,
assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia
Assembléia Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 15 de março de 2002.
Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI N° 2.088/2002
Dá nova denominação à Escola Estadual Júlia Soares da Silva, para

Escola Estadual Frei Orlando, situada no Município de Morada Nova
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de Minas.

Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Frei Orlando a
Escola Estadual Júlia Soares da Silva, de ensino médio e fundamental
- ciclos básico e intermediário, situada no Município de Morada Nova
de Minas.

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

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Antônio do VaIle, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.068/2001, da Comissão de Turismo.

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando a prestação de contas desse Tribunal relativa
ao exercício de 2001. (- A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para fins do inciso XIV do art. 100 do Regimento
Interno.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.73912001, da
Comissão do Trabalho.

Do Sr. John Cabral, Chefe de Gabinete do Ministério da Integração
Nacional, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Transporte encaminhado por meio do Ofício n°
349/2002/SG M.

Do Sr. José Marcolino Rosa, Presidente da Câmara Municipal de
Capitão Andrade, informando que estava licenciado para tratar de
assuntos particulares e que reassumiu seu cargo de Vereador e de
Presidente da Mesa dessa Câmara Municipal.

Do Sr. Josefino Ribeiro de Aquíno, Presidente da Câmara Municipal
de Japonvar, informando a eleição e posse da nova Mesa dessa
Câmara.

Do Sr. Mário Ramos Vilela, Diretor-Geral designado do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG
encaminhando a edição n° 2 do informativo "Na Medida Certa". (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
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Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão

do Fundo Nacional de Assistência Social (2), comunicando a
transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social
e Fundos Municipais de Assistência Social. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, comunicando, liberações de recursos destinados à
COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Leomar Pereira Delgado, Presidente do Sindicato da Indústria
da Construção Civil de Juiz de Fora, encaminhando cópia de
manifestação em que representantes de entidades ligadas à área de
prevenção contra incêndios solicitam autorização para que os
municípios que já possuem legislação própria a respeito do
mencionado assunto possam mantê-la em vigor. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

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

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, da Secretaria de Apoio Rural e
Cooperativismo - SARC -, do Ministério da Agricultura, da Pecuária e
do Abastecimento, comunicando a liberação de recursos referentes a
convênio firmado entre esse órgão e a Prefeitura Municipal de Unaí. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Luzia Guedes da Silva Mendes, Coordenadora de
Habilitação e Celebração de Convênios da Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA -, encaminhando documentação relativa a convênio
celebrado entre esse órgão e a Secretaria da Saúde. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Maria Geralda Costa Pereira, Oficiala do Ministério Público
do Estado, solicitando o empenho desta Casa na discussão e
aprovação do Projeto de Lei n° 1.998/2002, que altera a estrutura
administrativa dessa instituição. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.998/2002.)

Do Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Superintendente Regional da
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TELEMAR em Minas Gerais e no Espírito Santo, justificando sua
ausência em reunião da Comissão Especial da Lista de Assinantes,
em 4/4/2002. (- A Comissão Especial da Lista de Assinantes.)

Do Sr. Onier Gomes Ribeiro, solicitando lhe seja enviada uma
camisa alusiva ao trabalho voluntário de apoio às escolas, do qual
participa em Dionísio. (- A Comissão de Educação.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.089/2002
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 o
furto de recém-nascidos em suas dependências.

Parágrafo único - As medidas de segurança a que se refere o
"capuf' deste artigo implicam a colocação, nos recém-nascidos, de
tarjas magnéticas que possam ser percebidas por sensores com
alarme, instalados em todas as saídas das maternidades públicas.

Art. 20 - As maternidades públicas ficam 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 (ácido desoxirribonucléico).

Art. 30 - Para fins de credenciamento de maternidades da rede
privada junto ao Sistema único de Saúde - SUS -, fica o poder público
estadual obrigado a observar o cumprimento do disposto nos artigos
anteriores.

Art. 40 - Fica estabelecido o prazo de seis meses, a contar da data
da publicação desta lei, para que as instituições adotem as medidas
nela previstas.
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2002.
Miguel Martini
Justificação: As trocas de bebês e o furto de recém-nascidos em

maternidades são altamente traumatizantes para todos os envolvidos,
e geram cada VE mais insegurança naqueles que utilizam a rede
pública hospitalar.
Tendo em vista o grande desenvolvimento tecnológico hoje

disponível, a um custo relativamente acessível, entende-se que
devem ser aplicados todos os recursos para evitar a possibilidade de
tão profundos traumas nas famílias.

Tecnologias até mais sofisticadas vêm sendo utilizadas na
sociedade em defesa de bens patrimoniais, da segurança doméstica e
até de animais. Entendemos, assim, que o emprego desses recursos
na segurança de recém-nascidos é altamente justificável.
As medidas previstas neste projeto de lei podem prevenir

efetivamente problemas que podem afligir as pessoas por ocasião de
um nascimento na família.

Por essas razões, solicitamos aos nossos pares o apoio a este
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.090/2002
Autoriza o Poder Executivo a isentar a carga tributária do ICMS nas

operações internas de venda de computador e periféricos aos
portadores de necessidades especiais enquadrados nesta lei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1 0 - O ai. 12 da Lei n.° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

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

condições previstas em regulamento, a isentar a alíquota do ICMS nas
operações internas de venda de computador e periféricos aos
portadores de necessidades especiais enquadrados nesta lei.
Ai. 20 - Os portadores de necessidades especiais de que trata esta

lei são do tipo:
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- lesados cerebrais:

a) acidente vascular cerebral - AVO -;
b) traumatismo crânioencefálico - TOE -;
c) paralisia cerebral;
d) síndromes, tumores e diagnósticos (adquiridas ou congênitas que

afetam o sistema nervoso central);
II - lesados medulares:
a) traumáticos (acidentes, paraplégicos e tetraplégicos);
b) não traumáticos (esclerose múltipla, mielites inespecíficas e

outras etiologias que atingem o sistema nervoso central);
III - doenças neuromusculares:
a) portador de miopatias, distrof ias, (esclerose lateral amiotrófica),

atrofia muscular espinhal e polineuropatia periférica;
IV - amputados:
V - politraumatizados;
VI - deficientes auditivo e visual;
VII - patologias ortopédicas e reumatólogicas com acometimento

motor severo.
Art. 30 - Serão exigidos no ato da compra os documentos a seguir

relacionados:
- relatórios que comprovem o diagnóstico apresentado pelo

podador de necessidade especial emitido pelos profissionais a seguir:
a) fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional;
b) médicos das seguintes especialidades conforme o perfil do caso:

fisiatria, clínica médica (função reabilitadora), otorrinolaringologia,
oftalmologia, pediatria, ortopedia, neurologia e genética;

c) procuração legal, se a aquisição não puder ser feita pelo próprio
deficiente;

d) documentos de identificação (certidão de nascimento, CPF e
comprovante de residência).

Art. 4° - Fica restringida a venda de um computador para cada
podador de necessidade especial.

Art. 50 - As operações descritas por esta lei não poderão ser
realizadas pelo mesmo portador de necessidade especial antes de
prazo inferior a dois anos.

Art. 60 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução do disposto nesta lei no prazo de sessenta dias a contar da
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data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2002.
Marcelo Gonçalves
Justificação: A reintegração social das pessoas portadoras de

deficiência na busca da garantia dos direitos ao trabalho, ao lazer e ao
transporte tem sido meta constante do poder público, de órgãos não
governamentais e de entidades assistenciais. As barreiras são muitas,
e os dados estimados pela ONU contabilizam 200 mil só na Capital
mineira. Algumas vitórias já foram conseguidas, como a aprovação da
Lei n° 10.048, de 2000, que obriga as Prefeituras a adquirir ônibus
para transporte público já adaptãdos para o acesso a deficientes, e a
Lei n°8.213, de 1991, que obriga todas as empresas com mais de 100
funcionários a preencher 2% a 5% de seu quadro de pessoal com
deficientes. O que se nota é a mudança de ótica e intenções, não se
pretende dar tratamento diferenciado aos deficientes e sim incluí-los
em funções que até então lhe eram cerceadas. Objetivamos com esta
nossa proposta favorecê-los com a aquisição de computador e
periféricos com preço mais acessível, tendo em vista a limitação dos
recursos financeiros, o montante de gastos com a saúde e as
dificuldades em se adaptarem às exigências do mercado de trabalho.
Tornaremos efetiva a participação de um número cada vez maior de
pessoas com deficiência nos ambientes educacionais, profissionais e
de lazer (cultural, artístico, recreativo, esportivo e turístico), através do
acesso à informática, como usuários ou provedores de serviços pela
Internet.

Várias literaturas existentes sobre o assunto surgiram durante o Ano
Internacional das Pessoas Deficientes, em 1981. Já se visualizava a
importância fundamental do computador na reabilitação dos
portadores de necessidades especiais. Muitas experiências positivas
foram comprovadas, entre elas, o caso do ex-bancário Antônio Carlos
do Valle, que ficou tetraplégico em 1980. O único movimento que ele
coordenava era o do dedo, e 'assim foi criado um sistema para o
computador acionado por um controle remoto que injeta um sinal
sonoro na entrada do gravador do micro. Anos mais tarde, o paciente
perderia o movimento dos dedos e foi-lhe concedido um sintetizador
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de voz e de interfaces que permitiriam controlar as luzes e os
aparelhos elétricos.

No Estado de Minas Gerais, o Hospital Sarah Kubitschek, que
sempre se notabilizou no tratamento de pacientes de lesão medular,
informou-nos que entre 3.547 assistidos que conseguem e não
conseguem escrever, 753 necessitam de comunicação alternativa;
entre estes últimos, 354, precisam de computador para o treino de
escrita, com a utilização de adaptador para escrever com lápis e
caneta.

Visamos, com o art. 30 , a que o benefício seja estendido a quem
realmente se enquadre nos requisitos específicos e não haja abuso
nem distorções. Por meio dos arts. 4 0 e 5°, buscamos equilibrar o
número e a ocorrência de venda de computadores a fim de evitar a
sobrecarga aos cofres públicos, que irão isentar, com a aprovação de
nossa intenção de lei, a alíquota de 18% do ato comercial.

Empenhados em conseguir melhorias para a sociedade que
honrosamente representamos, pedimos aos nobres Deputados o
acolhimento deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.091/2002
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Ferros o

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

de Ferros o imóvel de propriedade do Estado com a área de 357m2
(trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados), situado na esquina
da Rua Mestre Jeremias com a Rua Milton Campos, Bairro São
Cristóvão, Município de Ferros, havido por doação, conforme a
escritura pública registrada sob o n° 15.468, a fls. 2/4 do livro 3-S, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ferros.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se à instalação da
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2002.
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Olinto Godinho
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto será reformado e

ampliado, para a instalação da Secretaria Municipal de Educação. Há
que se destacar que o imóvel encontra-se em comodato com o
município e o objeto é o mesmo.:

Em face do exposto e considerando que não há nenhum óbice à
doação do imóvel ao Município de Ferros, aguardo de meus pares a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.092/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de lbirité, 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 lbirité, sediada 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, 12 de dezembro de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: No dia 5/12198, marcou-se a vontade isenta e coletiva

de pessoas bem-intencionadas, no Município de lbirité, ao volverem
olhos e ações em prol dos excepcionais. Assim nascia a APAE de
lbirité.

Sua existência jurídica, após regular ata constitutiva e estatuto, foi
registrada em 5/8/99.

Voltada para o excepcional, a Associação constitui inegavelmente
um suporte para o bem comum dos que, por causas que aqui não
cabe discutir, encontram-se em situação que carece de apoio e de
suporte.

A entidade é gratuitamente dirigida por pessoas idôneas, como ficou
salientado no atestado firmado por autoridade competente, que é o
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de lbirité.

Estão atendidos os requisitos contidos na Lei n° 12.972, de 1998;
resta a esta Casa Legislativa atribuir efeito declaratório, pois a
realidade já incumbiu-se do efeito constitutivo.
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A Associação promove ações, no âmbito municipal, que visam

assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. E
pressuposto democrático o tratamento, por parte das instituições,
dispensado a todas as pessoas, fundado no mínimo de respeito à
vida, ao trabalho, ao lazer, visando ao bem-estar. Este fim para as
pessoas que são consideradas normais já é de alcance que resiste às
intempéries de variada espécie; para os excepcionais, esses
obstáculos são muito aumentados.

Cumpridos os pressupostos e por se tratar de medida justa, aguardo
dos meus pares apoio 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° 2.09312002
Revoga o art. 50 da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogado o art. 50 da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro

de 2001.
Parágrafo único - Fica assegurado ao contribuinte que tiver realizado

o recolhimento do tributo o ressarcimento da quantia recolhida ou o
desconto no exercício subseqüente.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos à data de 28 de dezembro de 2001.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002.
Edson Rezende
Justificação: E preciso reconhecer que a taxa referida aumenta a

carga tributária do contribuinte mineiro, constituindo-se em
bitributação. A taxa de renovação de licenciamento anual de veículo,
instituída pelo art. 5 0 da Lei n° 14.136, de 2001, que se pretende
revogar, configura essa bitributação e representa prejuízo ao
contribuinte mineiro.

A legislação atual já prevê a cobrança de taxa relativa aos veículos,
consubstanciada nos valores pagos pelo IPVA, os quais já são
elevados. Não há argumentos que justifiquem a cobrança desse novo
tributo, pois as despesas necessárias para sua efetivação sempre
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estiveram incluídas no IPVA. Além disso, observa-se à luz do
direito tributário e da Constituição Federal, a inadmissibilidade da
cobrança de taxas com fins de arrecadação.

Enquanto isso, o retorno dos impostos arrecadados, mesmo antes
dessa nova taxa, ainda não foi. sentido pela população mineira. O
povo continua padecendo da atenção do Governo Estadual nas
necessidades básicas, especialmente com relação às péssimas
condições das rodovias estaduais, que colocam a vida das pessoas
em risco e provocam a retração da economia do Estado.

- 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° 3.247/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Procurador-Geral de Justiça
do Estado e o Secretário Executivo do PROCON Estadual pelos 20
anos de funcionamento do PROCON-MG. (- A Comissão de Defesa
do Consumidor.)

No 3.248/2002, da Comissão Especial da Prostituição Infantil,
solicitando seja formulado apelo ao Prefeito Municipal de Teófilo Otôni
com vistas a que sejam reestruturados os Conselhos Tutelar da
Criança e do Adolescente e de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente. (- A Comissão do Trabalho.)
N° 3.24912002, da Comissão de Educação, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à instalação
de laboratórios de informática nas unidades do Colégio Tiradentes.

- São também encaminhados 'à Mesa requerimentos Durval Angelo
(7), Bilac Pinto e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial dos Servidores Designados, das Comissões de Direitos
Humanos e de Educação e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Dalmo
Ribeiro Silva e Bilac Pinto.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Mastins.
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os

noticiários de ontem à tarde, nas rádios de Minas Gerais, e de hoje,
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nos jornais, anunciavam com estardalhaço: Minas está sem
governo. Isso foi visto, por exemplo, na pág. 3 do jornal "Estado de
Minas" e em vários outros jornais do Estado. E claro que se trata de
uma abordagem equivocada do problema. Se tivesse sido dito nas
rádios de Minas, nas televisões e nos jornais que o Estado continua
sem governo, haveria mais exatidão na informação. De qualquer
maneira, não posso deixar de subir a esta tribuna para registrar o
protesto veemente meu e do povo de Minas Gerais contra mais esse
descaso, essa desconsideração do Governador Itamar Franco para
com o nosso povo, que, bem ou mal, o elegeu Governador do Estado.

Isso acontece num momento de caos político e administrativo em
Minas Gerais. As denúncias sobre corrupção e malversação do
dinheiro público surgem de todos os lados. Ainda nesses dias, numa
manifestação veemente, um Conselheiro do Tribunal de Contas, Sylo
Costa, dizia, com clareza, que queria saber por que só a empreiteira
que constrói o aeroporto de Juiz de Fora está recebendo em dia.

Vários representantes da sociedade mineira e vários Deputados -
por uma questão de justiça, cito aqui o Deputado Mauro Lobo - estão
chamando a atenção do povo de Minas Gerais para o descontrole das
contas públicas no nosso Estado.

No jornal de domingo, dia 7/4, o Deputado Mauro Lobo reiterou que
a dívida do Estado com fornecedores chega a R$7.300.000.000,00.
Na história de Minas Gerais, e não apenas na história republicana,
mas em todo o período de 300 anos da história gloriosa do nosso
Estado, desde que era capitania e província, nunca se deveu tanto,
com tanta irresponsabilidade e com tanto descaso. Hoje, mais uma
vez, o descontrole fiscal e financeiro do Estado é manchete nos
jornais mineiros, quando se tala que a dívida flutuante de Minas
cresce 31,6%, como consta em um relatório da Secretaria da
Fazenda. Com serviços, juros, encargos e parcelas vencidas, o débito
subiu H$207.000.000,00, fechando em R$473.000.000,00. O
crescimento foi de 77,8% em relação ao ano de 2000.

O Estado está literalmente abandonado. As coisas acontecem aqui
com um descontrole absoluto, porque temos um Governador que
esteve ausente desde o seu primeiro dia de mandato. Aparentemente,
está disposto a encerrar a sua passagem pelo Governo
absolutamente ausente e descomprometido com as questões do
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nosso Estado. É um Governo que teve a chance de fazer o ajuste
fiscal que outros Estados fizeram. No período compreendido entre
1995 e 1998, a inflação brasileira foi controlada, e, portanto, o
compromisso fixo e efetivo de despesas dos Estados aumentou muito,
porque não havia o mecanismo da inflação para ser manipulado pelo
Governo às custas dos salários dos funcionários públicos. O que se
fazia no Brasil era isso, ou seja, atrasavam a reposição, as perdas
salariais causadas pela inflação durante um, dois ou três meses. Com
isso, restabelecia-se o equilíbrio das contas públicas do Estado. Mas a
partir de 1995 isso não foi mais possível, por causa da estabilidade da
economia brasileira e da inflação desprezível que se estabeleceu em
nosso País. A partir do último Governo, os Governos estaduais
brasileiros tiveram a grande oportunidade de restabelecer o equilíbrio
das contas públicas, não pelo lado das despesas, porque existe
grande rigidez nas despesas públicas, mas pelo lado da receita, por
uma razão muito simples e conhecida de todos: o ICMS cobrado em
cima do aumento do preço dos combustíveis, das tarifas de
eletricidade e de telecomunicações permitiu aos Estados brasileiros
estabelecer, da maneira mais fácil e menos penosa, sem custo social
algum, o equilíbrio das contas públicas, porque houve aumento de
receita. No caso de Minas Gerais, esse dado é confirmado pela
Secretaria da Fazenda, ou seja, mais de R$200.000.000,00 por mês,
todos os meses, sem mérito daquela Secretaria para aumentar a
receita. Repito: a receita aumentou por causa do aumento do preço
dos combustíveis, das tarifas de energia elétrica, das tarifas de
telecomunicações, entre outros.

No entanto, ao invés de Minas Gerais conseguir o equilíbrio das
suas contas públicas, o Governador Itamar Franco hoje está sujeito,
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a sair preso do Palácio da
Liberdade, por não cumpri-Ia em várias de suas determinações.

• Deputado Alberto Bejani - Um aparte, Deputado?
• Deputado Amilcar Martins* - Ainda hoje a "Folha de S. Paulo"

publicou que "seis Estados estouram o limite da dívida" e,
evidentemente, Minas Gerais faz parte desse seleto grupo de Estados
não cumpridores de suas obrigações.

Vou conceder aparte ao Deputado Alberto Bejani. Antes, porém, vou
terminar o meu raciocínio rapidamente.
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Dizia, então, que Minas Gerais continua sem governo. E para

espanto de todos, a informação que nos vem é que o Governador
Itamar Franco está de férias, está descansando. E um escárnio, é um
desrespeito, é uma brincadeira de mau gosto com todos os mineiros.
Ele está descansando de quê? Do seu trabalho como Governador?
Por que está exausto? Qual o motivo da exaustão do Governador?

Ele precisa de umas férias, mas não se sabe se está no Rio ou se
foi para o exterior. Apenas faz questão de manter sigilo, para o povo
de Minas Gerais e a Assembléia de Minas Gerais, a respeito da
informação de seu paradeiro. Será que, mais uma vez, está de volta a
Foz do Iguaçu? Está de volta a Ciudad, no Paraguai, para comprar
muamba, como foi flagrado há alguns meses? Não, Srs. Deputados,
meus amigos, o Governador está exausto por outro esforço que fez,
está de ressaca devido a um esforço malsucedido: tentou,
desesperadamente - e olhem que, quando eu disse isso, as pessoas
não acreditaram -, viabilizar-se como candidato a Vice-Presidente na
chapa do Senador José Serra.

Dissemos isso de viva voz na Rádio ltatiaia e em outras emissoras,
além de ser publicado em jornais: o Governador Itamar Franco está se
oferecendo de maneira inadequada, de maneira indevida - e até usei
uma expressão forte -, está se oferecendo despudoradamente para se
viabilizar como candidato a Vice-Presidente na chapa do Senador
José Serra, sem compromisso com coerência, sem compromisso com
seu passado, sem compromisso com sua trajetória, sem compromisso
com seu passado recente, que são três anos de desrespeito, de
insultos, de covardia contra o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
contra o Governador Eduardo Azeredo e contra todos nós, do PSDB.
No entanto quis, desesperadamente.

Para que fique registrado nos anais desta Casa, repito parte da
coluna do jornalista Batista Chagas Almeida, no "Em Dia com a
Política", da sexta-feira, 5 de abril, pág. 2 do jornal "Estado de Minas":
"A Itamar, restou o ônus de uma iniciativa política infrutífera e
desgastante. Nas palavras de um aliado seu, o que torna o comentário
insuspeito, 'oferecer-se como vice, depois de ter batido tanto no
Governo FHC, é um horror. Ter sido rejeitado é pior ainda'.".

Havia dito isso aos jornalistas, e muitos não acreditaram. Hoje, na
coluna do jornalista Baptista Chagas Almeida, mais uma vez, está a

rÀ'1



334
confirmação disso: ele foi rejeitado. Ele tentou e foi duplamente
derrotado, tentou e não conseguiu. Foi rejeitado pelos seus
companheiros de partido e pelos meus companheiros de partido. Foi
rejeitado pelo PMDB e pelo PSDB. Foi rejeitado por todo o mundo. Eu
dizia isso, e, mais uma vez, o Baptista, com precisão, reafirmou que o
ódio do Governador Itamar Franco, neste momento, está voltado para
Newton Cardoso e para o Senador José Serra. Por que o Senador
José Serra? Ele diz: "De Serra, Itamar reclama da falta de empenho.
O ex-Ministro da Saúde, assustado com a reação de seu coordenador
de campanha, o ex-Ministro Pimenta da Veiga, e do ex-Governador
Eduardo Azeredo, deixou aberta apossibilidade de ter Itamar......

Essa é a realidade dos fatos. O Governador está ausente, Minas
está abandonada, com sua dívida na estratosfera, com um
desgoverno, com denúncias de corrupção, de falta de coordenação
política, de falta de ação administrativa, e o Governador está
descansando, está exausto. Na verdade, ele está com ressaca, por ter
sido rejeitado, por ter sido preterido. Para a honra de Minas e dos
mineiros, dissemos "não". Disse, também, e repito aqui: temos
vergonha na cara, Governador Itamar Franco. Temos e teremos.
Fazemos política com coerência, fazemos política com lealdade,
fazemos política com nossos aliados, repudiamos qualquer
aproximação, qualquer tentativa de aproximação, de interlocução
política com adversários desleais, com pessoas que dedicaram os
últimos anos a nos insultar e a nos desrespeitar. Minas lava sua alma.
Nós, mineiros, lavamos nossa alma com o repúdio manifestado pela
direção nacional do PMDB, pela direção nacional do PSDB, pela
direção regional do PSDB, por todos nós, a mais essa tentativa do
Governador Itamar Franco de desrespeitar as regras do convívio
político. Ele será vice de quem ele quiser, mas de nós, não. Não o
aceitamos.

Nós, de cabeça erguida, traçaremos nosso rumo, tomaremos nossas
decisões e, dessa forma, resgataremos a dignidade para a vida
política de Minas Gerais. O tema é extenso, e peço desculpas aos
dois Deputados aos quais não pude conceder aparte, mas voltarei
outras vezes a esta tribuna, porque esse assunto merece ser
exaustivamente examinado por todos nós, mineiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Ávila, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que
nos honram com sua presença nesta reunião da tarde, povo de Minas
Gerais, um assunto muito grave me traz novamente à tribuna da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, talvez repetindo vários
pronunciamentos que se sucederam ao longo desses últimos dois
meses. Falo sobre a violência, que chegou à cidade de Montes Claros
e tem causado uma preocupação muito grande à população da nossa
cidade. Refiro-me à violência que se instala e toma proporções
imensuráveis, nas portas das escolas, principalmente causada pelo
tráfico de drogas de Monte Claros. O jornal de Montes Claros desta
última semana traz duas matérias. A primeira diz: "Quem não usa
apanha". A segunda: "Traficantes agridem estudantes que não
querem comprar drogas". Vejam bem a que situação chegamos. Há
pouco tempo, sabíamos que os traficantes, esses elementos
absolutamente perniciosos não só à sociedade, mas à vida humana,
tinham ações nas portas das nossas escolas. Como se isso não
bastasse, entram nas escolas e querem, a todo custo, vender as
drogas aos estudantes. Quem não as compra apanha e é ameaçado.
A reportagem é do dia 6 de abril. (-Lê:) "Traficante agride estudantes
que não querem comprar drogas". O caso é grave. Os traficantes de
drogas estão atuando nas portas das escolas primárias de Montes
Claros, oferecendo drogas aos alunos. Aqueles que se recusam a
receber maconha ou pedras de "crack" são agredidos fisicamente
pelos traficantes. Foi o que ocorreu às 12 horas de quinta-feira, nas
proximidades da Escola Crisantino Borem, com o estudante J.R.F.N.,
de 12 anos.

Ao deixar a escola para ir embora, o aluno foi abordado por um
traficante conhecido por Quin, residente no Bairro ltatiaia (antigo
Bairro Murici), oferecendo tóxicos ao adolescente. Ao recusar a
receber a droga, o estudante foi agredido a tapas, socos, chutes,
sendo ainda, ao tentar fugir, apedrejado por traficante.

Ao chegar em sua residência apresentando escoriações no corpo, o
estudante contou à sua mãe, Maria do Rosário Fonseca, Auxiliar de
Saúde, os motivos de sua agressão. Acionada pela genitora do
menor, a PM realizou rastreamento, mas não conseguiu localizar o
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traficante Quin, que faz o comércio de drogas livremente nas portas
das escolas. A Polícia Militar e a Civil combaterão o tráfico de drogas
nas escolas de Montes Claros.

Nesse mesmo jornal, em outro bairro de Montes Claros, os
traficantes instalaram o toque de recolher. A partir das 22 horas,
ninguém pode transitar pelas ruas dos bairros. Há o toque de recolher,
e só sai de casa cidadão, principalmente a juventude, para ir ou voltar
da escola, se houver aquiescência, boa-vontade dos marginais, dos
traficantes, mostrando claramente a impunidade e o que está
acontecendo em Montes Claros.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar
V. Exa. por trazer a esta tribuna um assunto da mais alta relevância
no Estado, que é a questão da insegurança. Um dos principais fatores
que influenciam no crescimento dessa insegurança,
comprovadamente, é o tráfico de drogas.

Gostaria, para colaborar com V. Exa., de mencionar a matéria
publicada no jornal "Estado de Minas" de segunda-feira, dia 8 de abril,
que destaca "Dívida de drogas faz três vítimas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte". Tentei me inscrever para fazer um
pronunciamento, no entanto, o tempo não deve permitir. Então, de
antemão, já agradeço o aparte pertmitido.

Mas gostaria de falar sobre a morte de um companheiro que
tivemos, o soldado José Santana de Azevedo, morto em operação na
favela do Jardim Teresópolis neste final de semana. Os motivos
também foram o combate ao tráfico de drogas. Entendemos que mais
do que nunca temos que estar preocupados em nos dar as mãos e
cobrar das Polícia Militar e Civil, 

1 
especialmente a região de V. Exa.,

com o Cel. Mauro Gregório, Comandante da 3 a Região da Polícia
Militar, responsável pela polícia ostensiva. Não podemos permitir que
as escolas públicas de Montes Claros ou de qualquer cidade do
Estado sejam comandadas, supervisionadas, até com toque de
recolher, por traficantes.

Cumprimento V. Exa. e quero dizer que outro dia parabenizei o
jornalista da ltatiaia Laudívio Carvalho, que disse que naqueles
episódios a Polícia Militar foi ffrme em sua ação. E assim que
queremos a nossa polícia, reprimihdo a ação dos delinqüentes. Como
V. Exa. disse muito bem, são vermes que a sociedade hoje tem em
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seu seio. Não podemos permitir que o nosso Estado e a família
mineira sejam violados de forma tamanha pela ação de
narcotraficantes.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado pelo aparte.
Faço esse desabafo nesta tarde mostrando que os nossos filhos,

principalmente aquelas crianças, jovens e adolescentes que estudam
e são chamados para dentro das escolas pelos governos que fazem
esforço sobrenatural para dotar as escolas de boas condições físicas
e bons professores, correm esses riscos exatamente na porta das
escolas.

No ano passado, tive a honra de apresentar à Casa um projeto de
lei, que hoje é lei, em que se criou a Ronda Escolar. Ocorre que o
nosso projeto, apresentado no ano 2000, foi votado e sancionado pelo
Governo de Minas e copiado por outros Governos, principalmente do
Sul do País, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e por mais
dois Estados do Centro-Oeste brasileiro. Nesses Estados os projetos
foram transformados em leis e já estão sendo implementados. Os
Governos já cumprem os programas de ronda escolares nas escolas,
com a ronda policial, com a ronda educativa e com a ronda de
assistência social.

Em Minas Gerais, Estado que primeiro criou a sua lei, infelizmente
isso ainda está sendo discutido pelas Secretarias da Educação e da
Segurança Pública. Então, a lei ainda não se concretizou
verdadeiramente em ações para proteger as nossas escolas. Temos
que procurar alternativas.

E claro que os traficantes sempre vão ficar impunes, mas se a
sociedade não tomar uma posição firme, fazendo denúncias como as
do "Jornal de Notícias", de Montes Claros será pior. Se as autoridade
policiais militares e civis, os governos e os governantes não optarem
verdadeiramente por programas de assistência de combate ao
narcotráfico, volta e meia vamos deparar com notícias dessa natureza.
E o policial militar vai perder a sua vida quando se confrontar com os
traficantes.

Sabemos o quanto a Polícia Militar está desaparelhada em Minas
Gerais.

Tenho no meu gabinete, seguramente, mais de uma centena de
ofícios de Prefeituras, de Câmaras Municipais, de guarnições policiais
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pedindo viaturas, que nunca chegam ao Norte de Minas. Parece
que eles renovam as frotas de Belo Horizonte, do Sul de Minas ou de
outros lugares e mandam os carros velhos para o Norte. Infelizmente,
a Polícia Militar não tem condições de confrontar-se com os bandidos.

Ocorreu um episódio há 15 dias, quando bandidos de São Paulo
foram roubar um Banco na cidade de tJbaí, e a Polícia, de uma
maneira corajosa, conseguiu matar quatro bandidos. Agora fiquei
sabendo que há uma ameaça dos marginais de São Paulo que
querem invadir a delegacia de Januária, porque um dos bandidos está
preso lá. Estão criando um desconforto e um medo terrível para a
população de Januária. Cartas anônimas chegam à Câmara Municipal
dizendo que irá para Januária um batalhão de marginais de São Paulo
para resgatar o companheiro que está preso lá.

Fiquei sabendo que a Comissão de Direitos Humanos do Congresso
Nacional quer apurar o fato que aconteceu em Ubaí. Fico indignado.
Sou pelos direitos humanos, mas temos que defender a vida de quem
produz. A Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional
quer passar a limpo o que aconteceu em Ubai. Não querem saber dos
policiais que morrem todos os dias, não querem saber dos seqüestros
que acontecem todos os dias, das viúvas e dos órfãos que ficam, mas
querem saber em que circunstância foram mortos quatro bandidos
que saíram de São Paulo e foram roubar um Banco na cidade de
Ubaí.

E necessário tomar atitudes corajosas. A Governadora do Rio,
recém-empossada, em seu primeiro ato, aumentou em 1.800 o efetivo
de policiais militares para fazer o policiamento ostensivo. Adquiriu 350
veículos novos para o Estado do Rio de Janeiro, e vemos Minas
Gerais sendo tomada de assalto pelos bandidos. A fama que temos
de ser um Estado seguro, de que nossas famílias estão seguras está
indo por água abaixo por falta de assistência e prioridade para nossa
Policia Militar e nossa Policia Civil. O Governo Federal, nas suas
ações de combate à criminalidade, no ano passado, designa para o
Estado de São Paulo R$220.000.000,00, e para Minas Gerais, apenas
R$40.000.000,00, mais uma vez, numa atitude visivelmente contra
nosso povo e nosso Estado. Vemos por aí policiais militares
combatendo a criminalidade apenas com um revólver que têm a
obrigação de comprar. Parece que até sua munição o policial é
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obrigado a comprar, e os traficantes com fuzis e armamentos cada
vez mais sofisticados.

E por isso, Srs. Deputados, povo de Montes Claros, que vamos
procurar o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Sr. Secretário da
Segurança Pública, cobrando inclusive o helicóptero que foi prometido
para Montes Claros. A sociedade de Montes Claros se mobilizou
construindo o hangar do helicóptero do 10° Batalhão, e esse
helicóptero nunca apareceu em Montes Claros. Vamos mostrar a
necessidade da próxima ação da Polícia Militar, de designar para a
nossa região veículos novos, armamentos e condições para que a
sociedade norte-mineira possa sentir-se verdadeiramente segura.
Esses marginais que querem pegar nossas crianças na escola,
obrigando-as a experimentar maconha e "crack", que estão forçando
nossa juventude a experimentar drogas cada vez mais pesadas,
colocando toque de recolher nas nossas ruas e nos nossos bairros
têm, efetivamente, que ser recebidos a bala, como foram recebidos na
cidade de Ubaí. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente em exercício,

Deputado Wanderley Ávila, Srs. Deputados, senhores e senhoras que
me escutam nesta Casa, funcionários do Sind-Saúde, parabéns a
vocês que se organizam, lutam, buscam seus direitos.

Senhores e senhoras, democracia é um processo de alto risco. O
verdadeiro democrata não tem medo de perder espaço, não tem medo
de enfrentar uma discussão e, ainda, não tem medo de ouvir, da
Oposição, suas idéias e reivindicações. O verdadeiro democrata sabe
que o diálogo é o melhor caminho para buscar soluções, sobretudo
quando os problemas são polêmicos e necessitam de compreensão e
paciência para serem resolvidos. O verdadeiro democrata, além de
não se furtar ao diálogo, jamais usa a força e o poder para cassar a
palavra daqueles que querem reivindicar e conseguir vitória nos seus
direitos. Sabemos como os ditadores de todos os tempos e lugares se
impuseram: dominaram, castigaram, cortaram cabeças de lideranças,
mas sua vitória sempre foi uma vitória de Pírron. Não construíram
democracia, não construíram cidadania, não construíram a história da
libertação em canto algum e para nenhum povo.

Daí, senhores e senhoras, pessoas que nos escutam, Sr. Presidente
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em exercício, o meu espanto ao ter a notícia de que quatro
cabeças rolaram nesta Casa, porque, como líderes, organizaram um
movimento reivindicatório. Quatro cabeças de sindicalistas que se
organizam para defender seus Hireitos. Assusta-me saber que o
parlamento, que a Casa da palavra, não permita que seus
funcionários se pronunciem, não permita que seus funcionários
exerçam o direito fundamental do cidadão, que é falar, dialogar,
reivindicar, buscar direitos. Preocupa-me demais saber que outros
estão ameaçados. A manifestação que o SINDALEMG fez, na semana
passada, nesta Casa, foi ordeira, pacífica, educada e até simpática.
Os sindicalistas atuaram como qualquer sindicato organizado, como
qualquer povo organizado se manifesta para conseguir alguma coisa.
Não acredito que nenhum Deputado desta Casa tenha-se sentido
ofendido ou agredido por ter sido procurado pelos sindicalistas que,
festivamente, pediam o nosso apoio para seu movimento. Também
não houve ofensa à Mesa Diretora. Muitos de nós fomos ou somos
sindicalistas. Lembro-me de 1979, quando participei de uma greve
histórica no Estado de Minas Gerais, uma greve de professores.
Naquele tempo, reivindicávamos justiça no salário e qualidade para a
educação. Foi uma greve em que houve muito sofrimento e angústia,
mas foi vitoriosa. Vitoriosa, sobretudo, porque conseguimos fundar o
Sind-UTE, um dos sindicatos mais organizados do Estado. Na
segunda tentativa, em 1980, fizemos nova greve, no Governo de
Francelino Pereira. Mal começamos, fomos ameaçados, punidos,
castigados como exemplo para que ninguém mais ousasse levantar a
cabeça.

Vários professores foram demitidos e perderam o cargo. Perdi o
cargo de designada e fui suspensa por um mês do cargo efetivo. Para
mim, foi um orgulho ter conservado a cabeça erguida e participado de
tantas outras greves. Digo até que sou PhD em greve, por causa das
tantas greves de que já participei. Já adquiri a experiência de como
lutar para conseguir as coisas. As greves e os movimentos de
professores fizeram-me muito bem. Eu vivia numa esfera familiar e
eclesial, sem nenhuma cidadania, sem nenhuma preocupação que
não fosse a minha família e a minha igreja e achava que tudo bastava
por ali. Adquiri consciência da luta de classes, ajudei a fundar o
sindicato dos professores. Foi o meu salto de qualidade para um
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mundo mais politizado e mais conscientizado. Daí foi um passo a
mais para uma conscientização no partido político do qual me orgulho
muito e tenho certeza de que muitos companheiros do nosso PT
vieram exatamente desse movimento de organização dos professores.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputada
Maria José Haueisen, estamos atentos ao pronunciamento de V. Exa.
e quero fazer coro e endossar todas as palavras ditas por V. Exa. Não
podemos permitir que esta Casa dê ao Estado de Minas Gerais o mau
exemplo. Nós, democratas, nós, que participamos de movimentos
reivindicatórios como é o caso de V. Exa. e deste Deputado, que
surgiu num movimento reivindicatório, defendendo os interesses de
uma classe, não nos podemos calar diante da situação que se coloca.
Se o sindicato dos servidores estava reivindicando, estava
reivindicando, como disse V. Exa., na mais plena democracia, numa
paz, numa atitude de respeito a todos os Deputados desta Casa, bem
como à Mesa e ao Presidente Deputado Antônio Júlio.

Não nos podemos calar neste momento, em que esses servidores
querem ouvir a voz da democracia e os autênticos democratas e
representantes do povo, porque somos nós os porta-vozes desses
cidadãos, para dizer que repudiamos o ato, para dizer que esses
servidores têm o direito de estar reivindicando aquilo que é justo, é
coerente e que qualquer cidadão, neste Estado e neste País, deve
estar reivindicando. Fica o nosso total apoio ao pronunciamento de V.
Exa. Muito obrigado.
A Deputada Maria José Haueisen* - Muito obrigada, Sargento

Rodrigues; V. Exa. já sofreu na pele, mas tenho certeza de que se
orgulha da sua luta e das suas reivindicações.

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, Deputada. Tive
a oportunidade de me manifestar nesta manhã sobre esse lamentável
episódio. E lamentável que a Assembléia Legislativa tome essa
decisão. "Na luta do oceano contra o rochedo, o marisco paga o pato".
Tenho a lista dos servidores apenados, identificados por fotografia,
lembrando o tempo da ditadura. Foram identificados dessa maneira e
retirados das suas funções. Todos sempre nos assessorando e
ajudando a Assembléia Legislativa e, por se manifestarem em uma
casa democrática, na Casa do povo, receberam de presente um ato
violento como esse contra a democracia.
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Quero inscrever-me também pára, da tribuna, fazer justiça aos

servidores perseguidos por um ato autoritário como esse. Quero
lamentar e parabenizar V. Exa. por essa manifestação.

A Deputada Maria José Haueisën* - Muito obrigada, Deputado João
Leite. Quero lembrar que os quatrp que tiveram a cabeça cortada são
funcionários que se destacararh e tinham cargo de confiança,
exatamente porque se mostraram 'competentes, eficientes e sérios.

Agiu-se como se, para ter cargo de confiança, a pessoa precisasse
dizer amém a quem a comanda, ou fosse preciso haver subserviência
e submissão. Tenho certeza de que não é essa a situação dos
funcionários desta Casa. Nem os que têm cargo de confiança são
submissos e servis àqueles que querem mandar e ter o poder a
qualquer custo.

Sr. Presidente em exercício, senhores membros da Mesa, não há
desdouro em rever posições e mudar decisões equivocadas. O pior
erro é persistir na falha, é querer ser opiniático e viver naquele
contexto de que "quem manda aqui sou eu". Essa era já não existe, já
não é aceita. Por isso, fica, Sr. Présidente, meu apelo, e tenho certeza
de que V. Exa. o levará ao Presidente Antônio Júlio, para que seja
feita a revisão da decisão tomada»

Os funcionários desta Casa são exemplares, eficientes e
competentes. Acodem e salvam-nos a cada momento, nas lutas que
temos aqui, fornecendo-nos tudo a tempo e hora, para facilitar o
exercício da democracia. Merecem respeito por suas reivindicações e
seus direitos. Será um gesto de grandeza desta Mesa Diretora rever
as punições e encerrar esse quadro triste, que ficará na memória
desta Casa se não for revisto.

A Assembléia Legislativa é a ICasa do povo; tem que ser um
exemplo de justiça e, sobretudo, de respeito à democracia. O
parlamento é o lugar da palavra. Não tem cabimento que a palavra
seja cassada no parlamento. Só aação é coerente. Não será e nunca
poderá ser suportado um gesto de tamanha agressividade contra
aqueles que ousam falar na Casa que é o lugar do parlamento.

De maneira especial, quero apresentar minha solidariedade e os
meus cumprimentos a todos os sindicalizados, especialmente aos do
SINDALEMG e muito especialmente aos que ousaram ser líderes,
puxar o movimento e encorajar os companheiros, não para
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desrespeitar ninguém, mas para reivindicar direitos que são
garantidos na Constituição do Estado. Quero parabenizar todos os
que têm coragem e ousadia de continuar, sem agressividade, mas
com seriedade e firmeza, mostrando grandeza nas suas posições.

E preciso continuar. Não podemos ter medo porque quatro caíram. E
necessário que o grupo esteja forte. Ninguém ousa lutar contra
muitos. Mas, quando o grupo se enfraquece, o resultado é outro. Isso
foi o que aconteceu quando fomos punidos em 1980. A punição
apareceu porque muitos tiveram medo da truculência do Governo.
Entretanto, quando fizemos greve unidos e firmes, conseguimos a
vitória.

Para terminar, invoco, para todos os que estão se organizando,
sofrendo e lutando por direitos, Fernando Pessoa: "Tudo vale a pena
quando a alma não é pequena". Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio.
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a

esta tribuna para fazer alguns comentários sobre o andamento das
votações em Plenário. Já há algumas semanas, esta Assembléia
Legislativa vem demonstrando ao povo mineiro um lamentável
exemplo de inércia parlamentar, principalmente por parte da base do
Governo. Os vetos governamentais estão para ser votados, e não o
fazemos, mesmo sabendo que a matéria nova não poderá ser
examinada antes que as questões vetadas recebam a tramitação final.
O fato reveste-se da maior gravidade, porque estamos em um ano
eleitoral. Com efeito, ao observador menos avisado, poderia parecer
que nós, Deputados, não estamos trabalhando porque estamos
ocupados com a cata de votos para a reeleição. A realidade é muito
outra, porém; continuamos com os vetos atravancando a pauta,
porquanto a base do Governo nesta Casa não permite que nós os
votemos. A sustentação do Governo adota tal postura para atender
aos mandos e desmandos do Governador Itamar Franco. A verdade é
que a vontade autocrática de S. Exa. se confunde com o seu jogo de
interesses pessoais e políticos, os quais nada dizem respeito aos
interesses populares e a eles nada acrescentam. Se ao Governador e
à sua equipe falta responsabilidade política, este Legislativo não pode
compactuar com tal irresponsabilidade.
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Faço uma ressalva, A Oposição está sempre atenta e presente

para votar. Os senhores das galerias podem ver que sempre estamos
prontos para votar. Podem contar que verão que os Deputados da
Oposição estão presentes no Plenário em maior número do que os da
Situação.	Este Legislativo está compactuando com tal
irresponsabilidade ao fazer com que as nossas lides continuem
paralisadas. Esta Casa está comandada e orquestrada pela base
governista, que parece não entender que estamos trabalhando para o
povo, e não para o poder público.

Esse é o motivo que nos trouxe a esta tribuna. Não podemos
persistir na aceitação dessa postura injustificável. Vejamos, por
exemplo, essa legião de servidores públicos, que lotaram
permanentemente as galerias até hoje, na esperança de que
votaríamos os seus justos pleitos. Já perdemos a conta das vezes em
que os funcionários e os servidores partiram sem uma definição da
nossa parte, haja vista os funcionários da saúde que estão
aguardando a votação do veto. Da mesma maneira estão os
empresários de todas as regiões do Estado que vêm acompanhando a
tramitação do veto ao Micro Geraes, sem obter resultado. E o
Deputado Chico Rafael, que é da base do Governo - a ele, a nossa
homenagem -, teve o seu projeto exaustivamente discutido. Foi votado
e aprovado nesta Casa, e está aí,1 aguardando. E a base do Governo
aqui não comparece.

Não podemos mais decepcionar esses cidadãos que aqui acorrem
na defesa dos seus direitos. Vamos discutir e votar os vetos que lhes
dizem respeito, apesar da morna vontade da base do Governo. Além
de legislar com justiça, estaremos limpando a pauta para que tramitem
vários projetos novos, de grande interesse, inclusive, dos Deputados.
Há vetos também de projetos de Deputados.

Não nos esqueçamos da LDO. Já estamos em meados de abril, e
nem começamos a discutir a matéria. E uma imprevidência que ainda
pode ser corrigida, até porque a sociedade não mais aceita que o
orçamento público continue a ser uma peça de ficção e um
"imbroglio". Deve espelhar a realidade e a factibilidade das finanças,
tal como é expresso na Constituição Estadual e enfatizado na LRF.

Tudo isso é uma seqüência. A LDO traz os princípios que vão
nortear o orçamento, fixar as despesas e estimar as receitas. Só esse
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projeto necessita de, mais ou menos, três meses de discussão. O
orçamento já vem, mais ou menos, embasado na LDO. E estamos
com vetos atravancando a pauta. O nosso pronunciamento é
exatamente para pedir à Mesa Diretora, a todas as bancadas,
principalmente da base de Governo, que compareçam, porque a
Oposição está sempre presente. Não para votar contra, mas para
fiscalizar melhor e estabelecer normas condizentes com a realidade.
Chamamos a atenção para esse fato, para que depois a LRF possa
ser discutida.

O orçamento sempre foi peça de ficção, mas, em determinado
momento, precisamos partir para uma base real, porque o mundo está
requerendo isso. A moda do mundo é a ditadura de mercado, e temos
de vencer. Não estamos aceitando essa ditadura. Temos de nos
organizar para competir e intervir, a fim de criarmos um modelo mais
justo para a sociedade e para que a soberania das nações possa
acontecer, bem como a soberania do Estado. Hoje a soberania das
nações acabou. A Geografia está acabando. Quem está mandando na
Geografia é a ditadura de mercado. Não podemos aceitar isso. Só
poderemos competir se tivermos um planejamento. E esse
planejamento vem nessa peça - que ainda é de ficção -, que é o
orçamento. Isso não pode acontecer. Temos de começar a fazer valer
a realidade, senão o Pais não se torna viável e continuará sempre
com muitos excluídos, com uma administração que decide tudo
politicamente e a favor das elites. E este parlamento tem
responsabilidade sobre isso.

E por isso que estamos pedindo a presença dos Deputados, para
um entendimento rápido, se é que há desentendimento, porque, às
vezes, os Deputados querem votar, mas, devido à subserviência ao
Governador, a Assembléia Legislativa continua orquestrada pela
vontade do Poder Executivo. Aqui temos os funcionários, os
consultores, que ficam à disposição da base do Governo para fazer
valer a vontade do Governador. Essas mazelas, esses vícios precisam
acabar. Precisamos estar juntos, discutir, mas partir logo para a ação,
porque discurso temos muito, e só dessa forma poderemos viabilizar,
por exemplo, a estruturação do Estado.

O Estado nunca foi estruturado. Somente 20% são funcionários de
carreira. 0 resto foi colocado artificialmente, por meio de mecanismos
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espúrios. Os designados também precisam receber amparo.
Somente com o tempo de serviço é que vão entrando para o quadro
de servidores permanentes, sempre por meio de quadro suplementar.
Os mecanismos usados não são os mais recomendáveis. O melhor
meio é o concurso público. O Estado somente realizará concurso
quando tiver um orçamento compatível com as suas necessidades
funcionais, quando estiver organizado. Para isso, temos de ter a lei do
orçamento, o PPAG, a LDO, caracterizados num percentual de
recursos que permitam a realização de concursos e a organização
funcional do Estado, a fim de termos auditorias e consultorias
qualificadas, o que somente será conseguido por meio de concurso.

Por isso, existe uma grande 1 demanda de servidores públicos
mineiros - sete ou oito categorias -, que não são de carreira,
procurando os seus direitos. A Assembléia sempre procurou uma
forma política de corrigir as injustiças, que seriam muito menores se o
nosso orçamento fosse real, se tivesse dinheiro caracterizado no
orçamento para pagar os precatórios. Dizem que tem, mas não os
pagam. Sempre existe uma demanda reprimida para pagá-los. Aí,
surge uma porção de leis nesta Casa, às vezes, obedecem à
Constituição, mas as coisas não acontecem, não fluem
constitucionalmente.

Vejam a importância da LDO.or isso, estou apelando para que
votemos rapidamente os vetos é os projetos em pauta, a fim de
analisarmos a LDO no mês de junho. A LDO é que irá balizar o
orçamento, que precisa ser discutido com antecedência, senão será
empurrado goela abaixo, na última hora. Tudo será feito politicamente,
conforme os interesses partidários e eleitoreiros. Depois, como
sempre acontece, vamos reclamar na última hora. E um videoteipe
permanente. Em razão desses acontecimentos, o Legislativo, como
fiscal e legislador da vontade do povo, no sentido de construir uma
sociedade estruturalmente sadia ê funcionalmente responsável, tem
de contribuir para que isso aconteça.

Sobre esse último aspecto, no podemos deixar de louvar a
iniciativa do Presidente da República e de alguns políticos
responsáveis, que tudo têm feito para consolidar a LRF como efetivo
instrumento de moralização do manuseio dos recursos públicos. Fala-
se muito que a lei veio de cima pára baixo, foi aplicada fora de hora.
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Mas é o primeiro instrumento. E lógico que deverá sofrer correções
no momento certo, com as reclamações dos Prefeitos, com reuniões
da base do Governo e da Oposição, para que possamos corrigir os
defeitos, porque é aplicada no Brasil, um verdadeiro continente, com 6
mil municípios que apresentam diferenças regionais gritantes. De
acordo com o tamanho do município, muitas vezes é difícil que uma lei
atenda todas as situações. Mas o Legislativo está aí para fazer as
correções na medida em que essa lei for sendo aplicada.

Esta Assembléia, na qualidade de mentora e curadora do patrimônio
dos mineiros, deve seguir na mesma linha, procurando tornar o
orçamento de 2003 um documento respeitado e respeitável.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em respeito aos cidadãos que aqui
estão acompanhando os nossos trabalhos, servidores, empresários e
representantes de classe, conclamamos a todos para que votemos a
pauta e os vetos nela contidos. Assim procedendo, estaremos
cumprindo o nosso dever e não nos curvando às maquinações e às
fantasias de um Executivo ausente, displicente e tendencioso.

Digo isso porque em nossa Bandeira está escrito o lema "Ordem e
Progresso". E, nessa ótica, para termos ordem, para termos
progresso, é preciso que trabalhemos com ética e responsabilidade.
Muito obrigado.

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

presente, servidores, telespectadores da TV Assembléia, como disse
no aparte que fiz à Deputada Maria José Haueisen, estou aqui, nesta
tribuna, para me solidarizar com os servidores desta Assembléia.

Hoje a Casa foi vítima de um ato de arbitrariedade há muito não
visto. Ao mesmo tempo que aplaudia a manifestação de funcionários
de outros Poderes, a Mesa da Assembléia Legislativa exonerava e
desconvocava os nossos servidores. E o maior espanto é saber que
todos fazem parte da área do processo legislativo, dedicam-nos
assessoria necessária para o funcionamento das Comissões e do
Plenário desta Casa. Quero ler a lista. Conhecemos todos e sabemos
que dedicam atenção, tempo e assessoria para o nosso trabalho.
Quantas vezes vimos, neste Plenário, o Maurício Machado de Castro
ajudar-nos? Os outros são Aloísio de Araújo Monteiro, Augusto Cézar
Veríssimo, Mirlene de Oliveira, Celise Barreiros, Maria Marta Navarro
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Barra e Fernando José Rocha Nascimento. Todos foram
desconvocados, exonerados.

Foi usada medida de força contra esses servidores. O motivo seria
justo? Simplesmente manifestaram o desejo de receber em dia e
reivindicaram o recebimento da URV. Foi isso que ocorreu. Por que,
então, houve a punição? Não posso compreender. Talvez a Mesa
possa explicar aos parlamentares. São indisciplinados? Não parece.
Não cumprem seus deveres? Ao contrário, quero dar um testemunho
da dedicação de todos esses servidores. Conheço-os todos e o
trabalho deles nesta Casa. Quem sabe é a avaliação de desempenho
de cada um? Quem sabe? São corajosos, não temem, por isso, estão
aceitando a punição, mas não se calam, demonstram, em seus
olhares, a indignação, que deveria lser reflexo de toda a Casa.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero, nobre
Deputado João Leite, cumprimentár V. Exa. pelo seu pronunciamento
e dizer que um dia passei pelas mesmas circunstâncias que estão
passando esses servidores.

Fui ultrajado num direito sagrado da Constituição Federal, que é a
liberdade de expressão e manifestação. Portanto, não podemos ficar
calados diante de tal absurdo. Foi um ato de arbitrariedade.

Além do mais, quando disseram que foram fotografados às
escondidas, lembrei-me do velho tempo da P-2, o Serviço de
Inteligência da Polícia Militar, infiltrado no meio dos manifestantes do
movimento dos praças, em 1997, justamente para deflagrar a "caça às
bruxas", para cortar as cabeças das lideranças dos policiais. Isso nos
rendeu 186 policiais expulsos e 1.759 indiciados. Mas esta Casa fez
com que fôssemos anistiados. Assim, não aceitarei esse descalabro
nem me calarei diante dele.

Obrigado a V. Exa. pelo pequeno aparte, em virtude do curto tempo
de que dispõe.

O Deputado João Leite - Obrigado. Lamento, pois gostaria de
conceder um aparte ao Deputado Alencar. Fica, aqui, nosso repúdio
por essa decisão arbitrária. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 a Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, quero me

solidarizar com os funcionários e apoiar a fala dos Deputados João
Leite e Sargento Rodrigues. O PDT deverá fazer um documento para
ser entregue à Presidência.

Quero também, Sr. Presidente, solicitar ao companheiro João Leite
que façamos uma comissão. Na próxima reunião da Mesa, temos que
conversar com V. Exa. e com os demais integrantes da Mesa, para
tirarmos a limpo todos os acontecimentos em que foram envolvidos
esses funcionários. Neste Plenário, tenho certeza, temos vários
Deputados que também são solidários com esses funcionários. Muito
obrigado.

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

Comissão Especial para emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 70, que institui regime próprio de
previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. Pelo BPDP: efetivo - Deputado
Geraldo Rezende; suplente - Deputado Márcio Kangussu; pelo PL:
efetivo - Deputado Eduardo Brandão; suplente - Deputado Paulo
Pettersen; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada;
suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PTB: efetivo - Deputado
Cristiano Canêdo; suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PFL: efetivo
- Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Sebastião Costa.
Designo. A Gerência Geral de Apoio às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa n° 9, o Requerimento n° 3.249/2002, da
Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
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Educação - aprovação, na 82 Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 3.226/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Direitos
Humanos - aprovação, na 105a Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 3.225/2002, do Deputado Carlos Pimenta(Ciente. Publique-se.); e
pela Comissão Especial dos Servidores Designados - informando o
final dos seus trabalhos (Cientei Publique-se), e encaminhando o
seguinte relatório final:

Relatório Final da Comissão Especial dos Servidores Designados
Sumário

1 - Constituição e objetivos
2 - Composição e plano de trabalho
3 - Considerações sobre a situação dos servidores designados
4 - Síntese dos depoimentos
5 - Documentos apresentados à Comissão
6 - Síntese das propostas
7 - Considerações finais

1 - Constituição e objetivos
A requerimento da Deputada Elbe Brandão, nos termos do art. 111,

II, do Regimento Interno, foi instalada a Comissão Especial para, no
Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos e Proposições acerca da
Situação Funcional dos Servidores Designados do Estado de Minas
Gerais, em Especial os da Área d Educação.

A criação da Comissão foi aproada em 21/11/2001, tendo sido sua
constituição publicada no dia 23 do mesmo mês, quando passou a ser
denominada Comissão Especial dos Servidores Designados.

A Deputada requerente fundamentou o pedido de instalação da
Comissão Especial em face da polêmica criada em torno da Proposta
de Emenda à Constituição n° 63/2000, de autoria da mesma
parlamentar, que assegurava aos servidores contratados por tempo
determinado os mesmos direitos e garantias inerentes ao servidor
efetivo. A PEC n° 63 foi colocada na pauta de Plenário em dia
31/12/2001, mas não foi votada por falta de quórum. Outro motivo
para a instalação dessa Comissão foi o concurso público promovido
pela Secretaria de Estado da Educação, o qual resultou em prejuízo
para os servidores que há anos prestam serviços ao Estado.

2 - Composição e plano de trabalho
Foram designados como membros efetivos da Comissão Especial
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os seguintes Deputados: membros efetivos: Elbe Brandão (PSDB),
Geraldo Rezende (PMDB), Dalmo Ribeiro Silva (PPB), Sargento
Rodrigues (PDT) e Sebastião Costa (PFL); membros suplentes:
Antônio Carlos Andrada (PSDB), Bené Guedes (PDT), Ivair Nogueira
(PMDB), Luiz Fernando Faria (PPB) e Maria José Haueisen (PT).

Em reunião especial realizada no dia 6/12/2001, foi eleita Presidente
da Comissão a Deputada Elbe Brandão; Vice-Presidente, o Deputado
Geraldo Rezende, e designado relator, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Os membros da Comissão salientaram, nessa primeira reunião, a
importância de o Poder Legislativo se posicionar em favor dos
servidores designados que contam com anos de serviços prestados
ao Estado e que atualmente se encontram desempregados, sem
nenhuma garantia. Para isso, propuseram uma discussão
aprofundada com vistas a se elaborar uma normatização que defina a
figura do servidor designado, a partir da análise dos dados levantados.

O período de funcionamento da Comissão, que se iniciou em
6/12/2001, foi prorrogado por 30 dias, tendo sido o término previsto
para 22/4/2002.

Para atingir os objetivos propostos, foram realizadas cinco reuniões
ordinárias para ouvir convidados, realizar debates e apreciar
requerimentos solicitando o comparecimento e a prestação de
informações por escrito de autoridades e outras pessoas ligadas
diretamente à situação dos servidores designados. Foi convocada
uma reunião extraordinária, no dia 11/12/2001, para votar
requerimentos. Foi cancelada a reunião do dia 12/03/2002 em razão
do não-comparecimento da Procuradora-Geral do Estado, Carmem
Lúcia Antunes Rocha, que havia sido convidada após aprovação de
requerimento pela Comissão.

3 - Considerações sobre a situação do servidor designado
O inciso II do art. 37 da Constituição Federal dispõe textualmente

que "a investidura em cargo ou emprego público 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 do
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração", ou
seja, todo e qualquer cidadão, desde que preenchidos os requisitos
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necessários, poderá vir a ser investido em cargo público desde que
aprovado em concurso. Isso é claro, e não restam dúvidas que é um
meio honesto e moral para tal investidura. Não se discutem aqui a
legalidade e a constitucional idade de um concurso; afinal somos todos
defensores desse meio de seleção. A discussão aqui é outra, de que
trataremos logo a diante.

Temos ainda, de acordo com a Constituição Federal, além dos
servidores públicos estatutários, os empregados públicos, investidos
no emprego também por concurso e regidos pela Consolidação das
Leis Trabalhistas - CLT -, e os designados para as funções. E,
especificamente, no inciso IX do art. 37 da mesma Constituição, trata-
se da contratação de servidor por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos,
então, essas categorias determinadas pela Constituição Federal.

A doutrina também é pacífica ao definir que 'são servidores
públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviços
ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculo
empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. E
esses servidores se dividem em: servidores estatutários, sujeitos ao
regime estatutário e ocupantes de cargos públicos; empregados
públicos, contratados sob o regime da legislação trabalhista e
ocupantes de emprego público; servidores temporários, contratados
por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, exercendo função, sem estarem
vinculados a cargo ou emprego público" (Prof. Silvia Di Pietro).

Nessa terceira categoria são contratados servidores para exercer
funções temporárias, mediante regime jurídico especial a ser
disciplinado em lei de cada unidade da Federação. No caso de Minas
Gerais, a lei regiiamentadora é a Lei n° 10.254, de 1990 - Lei do
Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Ou
seja, erroneamente o Estado dê Minas Gerais não usou da boa
técnica ao incorporar na lei do regime jurídico único uma categoria
especial, que deveria ser tratada em separado.

Reforça ainda mais esse entendimento a Emenda à Constituição n°
19, que, modificando o art. 39 da Constituição Federal, deixa de exigir
a instituição de regime jurídico único, determinando que cada esfera
política-administrativa crie conselho de política de administração e
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remuneração de pessoal, integrado por servidores dos Poderes.
Ou seja, agora cada esfera de governo poderá instituir o regime
estatutário ou contratual, com possibilidade de conviverem os dois
regimes na mesma entidade ou órgão, não havendo necessidade de
que o mesmo regime adotado para a administração direta seja igual
para as autarquias e fundações públicas. O que nos faz concluir que
os Estados e municípios que queiram contratar servidores temporários
com base no art. 37, IX, têm que estabelecer, por suas próprias leis,
as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico
em que ela se dará.

Outra questão que devemos ressaltar é quanto à possibilidade de
contratação de servidores sob o regime da legislação trabalhista, que
resultou no uso da expressão "emprego público" para definir uma
unidade de atribuições, paralelamente a "cargo público", sendo o que
distingue uma expressão da outra o tipo de vínculo contratual - este
regido pelo estatuto dos funcionários públicos e aquele pela CLT;
contudo, têm-se ainda, ao lado do cargo e do emprego, outras
atribuições que também são exercidas por servidores públicos, mas
sem que lhes corresponda um cargo ou emprego, denominada
"função". Normalmente essas funções têm a mesma denominação,
remuneração e atribuições dos cargos correspondentes, porém são de
livre provimento e exoneração, não conferindo estabilidade àqueles
que as exercem.

Assim, essa função era exercida, antes da Constituição, por
servidores extranumerários, interinos, temporários e que compunham
um quadro de funções paralelo ao quadro de cargos. Infelizmente,
essa categoria sempre serviu aos propósitos de apadrinhamento
próprios da administração pública brasileira, em todos os tempos. Era
uma forma de atender às exigências do serviço público, criando-se
função sem criar-se cargo; com isso contornava-se a exigência
constitucional de concurso público para a investidura.

Ocorre, entretanto, que o nosso servidor designado não se encaixa
em nenhuma das categorias supramencionadas, pois exerce função
pública de caráter permanente, e não, temporário. Ora, a função de
professor, como as demais, não pode ser considerada função
temporária. Tanto não é temporária que os contratos são renovados
reiteradas vezes, por 5, 10, 15, 20 anos. Ora, a contratação permitida
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pela Constituição Federal é aquela por tempo determinado, que na
lei estadual regulamentadora não pode ultrapassar seis meses. E,
mais uma vez, ressaltamos que tal contratação é exclusivamente para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
Concordamos que está caracterizado o excepcional interesse público,
mas não o está a necessidade temporária. Que necessidade
temporária é essa que dura tantos anos?

Acreditamos que, por não haver nenhum tipo de sanção expressa
para a administração pública que faça uso do contrato administrativo
de forma indiscriminada e abusiva é que essa prática se tornou uma
rotina, entretanto, sempre em prejuízo aos direitos dos trabalhadores.
E é isto que pretendemos: não que o Estado seja penalizado, mas que
seja responsabilizado por ter mantido durante tantos anos, muito além
do tempo permitido em legislação (seis meses), servidores
contratados a título precário desenvolvendo funções de caráter
permanente.

Detecta-se, então, que estamos vivendo hoje um erro do passado
que vem se perpetuando. Um erro que o próprio Estado criou e
sempre permitiu, sendo conivente com essa situação que agora chega
ao seu limite, obrigando-nos a tomar atitudes que sejam capazes de
inverter tal quadro ou, no mínimo, a fazer com que este não se repita.
Afinal, não podemos penalizar servidores que cumpriram estritamente
seus deveres em virtude de erro, inércia e omissão da administração
pública.

Cabe lembrar que foi com essa jpstiticação, com o intuito de se fazer
justiça social, que o legislador federal inseriu no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República o art. 19,
concedendo estabilidade aos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios que na data de sua
promulgação tinham mais de cinco anos continuados de serviços
prestados à administração pública, mesmo sendo a exigência de
concurso público para a investidura em cargo preceito constitucional
antes de 1988.

O mesmo aconteceu no âmbito estadual, quando aprovamos a
Emenda à Constituição n° 45, de 2000, que, para corrigir o erro do
Estado que permitia o desvio de função, integrou ao quadro efetivo de
Delegados de Carreira o policial civil, bacharel em Direito, que
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prestava serviços como Delegado Especial de Polícia.

Não foi diferente o que ocorreu com a Emenda à Constituição n°49,
de 2001, também promulgada por esta Casa Legislativa, que
assegurou ao servidor público admitido por prazo indeterminado até
1 0/8/90, sua integração no quadro de pessoal da administração
pública estadual.

Assim, estudamos e detectamos erros na lei que instituiu o Regime
Jurídico único dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais - a Lei
n° 10.254, de 1990, editada também para recepcionar os artigos das
Constituições Federal e Estadual que dispõem sobre a contratação de
servidor público por contrato e por tempo determinado. Em seus
artigos 9 0 e seguintes, a referida lei, mais uma vez, estabelece que
acontecerá a contratação somente para atender necessidade
temporária e de excepcional interesse público. Essa contratação é
permitida nos casos de professor, para regência de classe;
especialista em educação e serviçal; serventuário e auxiliar de justiça,
sendo que o contrato não pode ter duração superior a seis meses. A
Lei n° 10.254 vai além: numa normatização absurda e ilegal, extrapola
os limites constitucionais e, a partir das disposições do art. 11, não
considera esse servidor contratado um servidor público. Cria, assim, a
figura jurídica inadmissível do trabalhador sem direitos, do servidor
sem patrão, de um empregado renegado, afrontando outros
dispositivos e princípios constitucionais. Ora, se o servidor contratado
não é servidor público, o que ele é, então? O que está ocorrendo com
as contratações feitas pelo Estado? Afinal, essas contratações estão
sendo regidas por qual norma legal? Aqui se forma toda essa
celeuma. Qual seria então a natureza do servidor designado para
essas funções que são permanentes? Qual a obrigação do Estado
para com esses servidores que deveriam cumprir apenas um tempo
determinado no contrato?

Esta Casa já se manifestou por diversas vezes sobre a questão do
servidor designado, sempre com o objetivo de que seus direitos
fossem resguardados. Não foi diferente o entendimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada, relator do veto à Proposição de Lei n°
14.069, ao concluir que "a Constituição de 1988 deu especial relevo
ao princípio da isonomia; em vários dispositivos revela-se a
preocupação de assegurar a igualdade de direitos e obrigações em
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diferentes aspectos da relação funcional. Essa assertiva é
consagrada, por exemplo, no art. 70, XXXIV, que diz, textualmente,
que haverá 'igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso'.

Aqui está o princípio maior: o , permanente  e o temporário terão
direitos iguais. O servidor público contratado temporariamente, como
trabalhador, enquanto durar o seu contrato, terá os mesmos direitos
do trabalhador permanente. A precariedade está na duração do
vínculo empregatício, em sua transitoriedade e eventualidade, jamais
na redução de direitos consagrados em todo um capítulo disciplinador
dos direitos sociais, produto de séculos de lutas em todo o mundo
ocidental".

Nota-se, então, falha jurídica na legislação mineira, combinada com
a prática perniciosa de contratações por parte do Estado se
contrapondo aos direitos dos trabalhadores públicos.
Assim, diante desse impasse e sabendo que há servidores

designados, há vários anos vinculados ao Estado, que agora estão
ameaçados de ficar sem rumo, perguntamos: Vamos examinar o
problema estritamente nos termos frios da lei ou considerar a
realidade social que se instalou :por omissão e inércia do próprio
Estado? Diante dessas perguntas, ; consideramos, assim como o Prof.
Paulo Neves de Carvalho, "que nenhuma regra jurídica do direito
público pode ser invocada apenas em termos da regra jurídica, sem
se ter em vista o quadro social de que estamos cogitando. Não é
possível ignorar esse quadro e essa relação, porque o Estado é
responsável pela presença dos servidores contratados, que estão
diante do problema e envolvidos por situação que ele próprio permitiu
e consentiu. A essa altura, o Estado não pode, pura e simplesmente,
ignorar que a origem do problema é ele próprio, pois permitiu que a
situação se instalasse".

Devemos lembrar que todo esse impasse foi deflagrado quando a
Secretaria da Educação publicou o Edital n°01/2001, abrindo 53.157
vagas para concurso público. Consideramos essa medida
extremamente necessária para se começar a regularizar a situação do
quadro funcional da Secretaria da Educação. Entretanto, o Estado não
poderia abrir esse concurso público sem antes corrigir ou apresentar
alternativas para os seus mais de 119 mil servidores contratados.
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Procedeu-se, então, ao concurso, realizado em várias etapas,

durante as quais foram-nos apresentadas diversas denúncias de
candidatos que se sentiram lesados e alegavam fraude nas provas.

Diante das provas apresentadas à Associação dos Professores
Públicos de Minas Gerais - APPMG -, a instituição impetrou ação
judicial de anulação de concurso contra o Estado de Minas Gerais,
ainda em tramitação na 4a Vara de Fazenda Pública e Autarquias da
Comarca de Belo Horizontes, sob o n° 02401597111-2, no Poder
Judiciário, aguardando o pronunciamento do Estado.

Em 19/12/2001, mesmo não concluído o concurso, a Secretaria da
Educação publicou no "Minas Gerais" a Resolução n° 153/2001,
estabelecendo normas complementares para a designação de
servidor. Adotou-se como critério para a designação de servidor a
classificação no concurso. Cabe lembrar, entretanto, que o concurso
ainda não foi concluído e homologado - resta ainda a publicação do
resultado das provas para a área de serviços gerais e para Técnico da
Educação. Com essa medida, os antigos servidores foram preteridos
em favor daqueles concursados e classificados, ficando fora do atual
quadro de funcionários da Secretaria da Educação, o que gerou uma
nova realidade social para eles.

Concluímos com o depoimento do eminente Prof. Paulo Neves de
Carvalho, proferido no dia 26/2/2002, em que disse que "o assunto se
coloca em duas áreas. Uma, a área da consideração, do argumento
de ordem jurídica, quando, então, falamos em constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, legalidade ou ilegalidade. Esse é um aspecto do
problema. O assunto envolve outro dado da maior relevância. E
perguntamos: até onde podemos resolver o problema social
independentemente das considerações de ordem jurídica?

Não é justo que, nessa altura, não consideremos a realidade mais
importante de todas, sobretudo nessa hora: a realidade social. Não há
corno ignorá-la.

E preciso reconhecer e respeitar essa realidade social e fazer tudo
para encontrar uma solução que atenda à sua aspiração, que é
legitima. Não se pode invocar a razão de estarem juridicamente
erradas, porque não são responsáveis por esse erro".

4 - Síntese dos depoimentos
Na reunião ordinária da Comissão Especial dos Servidores
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Designados realizada no dia 26/2/2002, foram colhidos os
depoimento do Sr. Eduardo de Souza Veloso, Diretor do Instituto
Mineiro de Administração MunicipI - IMAM -, da Sra. Alda Bambirra
Lara, Superintendente da Central de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, representando o Secretário de Estado de Recursos
Humanos, Sr. Mauro Santos, e o Sr. Paulo Neves de Carvalho.

Em seu depoimento, a Sra. Alda Bambirra declarou que o processo
de designação dos servidores da educação não compete à Secretaria
de Estado de Recursos Humanos,sendo ela responsável apenas pela
celebração dos contratos. Afirmou também que, da mesma forma, não
era de competência da mesma Pasta o processo de seleção do
concurso público, que a Secretarià de Recursos Humanos apenas foi
autorizada por decreto governamental a proceder à abertura de
licitação para a compra dos serviços de realização de concurso
público e que esse ato se deu dentro das formas legais.
O segundo a se pronunciar foi o Sr. Eduardo Veloso, que

inicialmente fez um breve histórico sobre o Instituto que representa e
sobre os números do concurso Afirmou ter o concurso público
obedecido estritamente ao que estava previsto no Edital n° 1/2001, da
Secretaria de Estado da Educação.

Afirmou também que as pontuações referentes aos títulos também
foram processadas conforme dispunha o referido edital e que essa
contagem foi realizada por uma comissão. Entretanto, declarou que
ainda há recursos a serem analisados e que nenhum candidato será
prejudicado se realmente se comprovar que houve erro na contagem
de pontos, sendo novamente publicada a reclassificação dos
candidatos.

O Sr. Paulo Neves de Carvalho, em seu depoimento, se posicionou
favoravelmente à questão dos servidores designados, afirmando que
o direito escrito não pode sobrépor à realidade social e que o
problema se divide em duas áreas: uma, a área da consideração, do
argumento de ordem jurídica, i quando, então, se fala em
constitucionalidade ou inconstituciõnalidade, legalidade ou ilegalidade;
e a outra, que é a nova questão social que se instalou porque o
próprio Estado permitiu. Ele agora deve assumir essa
responsabilidade. "Não é justo que, nessa altura, não consideremos a
realidade mais importante de todas, sobretudo nessa hora: a realidade
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social. Não há como ignorá-la", afirmou o depoente

Fizeram uso da palavra também os Deputados Paulo Piau, Dalmo
Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues, Antônio Carlos Andrada, Sebastião
Costa e Dilzon Meio, tendo todos, sem exceção, se posicionado
favoravelmente à questão dos servidores designados, reafirmando
apoio à Comissão, bem como às medidas que dela se concretizarem.

5 - Documentos apresentados à Comissão
Foram apresentadas à Comissão correspondências de servidores

exigindo a solução do problema ora instalado, bem como denúncias
de irregularidadas no concurso público promovido pela Secretaria de
Estado da Educação.

A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
através de seu Secretário, Sr. Mauro Santos Ferreira, encaminhou ao
gabinete da Presidente da Comissão, Deputada Elbe Brandão, ofício
informando o número de contratados na área da educação referente
aos exercícios de 2000 e 2001 e de parte de 2002. Constatamos que,
no último ano antes do concurso público (2001), foram celebrados um
total de 119.948 contratos e que, de acordo com o Edital n° 1/2001,
foram abertas apenas 53.157 vagas. Concluímos, então, pelos dados
apresentados, que o Estado continuará contratando 66.791 servidores
para cobrir o défict.

6 - Síntese das propostas
Com base nas considerações feitas no item 3 deste relatório,

propomos que:
1 - seja apresentada emenda ao Projeto de Lei n° 157/99, de autoria

do Deputado Ermano Batista, que dispõe sobre o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, que está pronto para a ordem
do dia em Plenário:

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 157/99
Acrescente-se onde convier:
Art. 1°-O inciso II, a alínea "a" do l o e o § 2 0 doart. 10 passam a

vigorar com a seguinte redação:
'Art. 10- ..................................................................
II - cargo vago;
§ 1°- .......................................................................
a) Auxiliar de Ensino, Regente de Ensino, Auxiliar de Educação,

Especialista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais, para
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exercício exclusivo em unidade estadual de ensino.

§ 20 - nas hipóteses dos incisos l e II, o prazo de exercício da
função pública de Auxiliar de Ensino, Regente de Ensino, Auxiliar de
Educação, Especialista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais
somente será interrompido mediante nomeação de servidor aprovado
em concurso público."

Art. 2° - O § 4° do art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10- ......................................................
§ 40 - Terá prioridade para a designação de que tratam os incisos 1 e

li deste artigo o candidato aprovado em concurso público para o
cargo, observada a ordem de classificação, até o limite das vagas
previstas no edital; existindo ainda cargos vagos, estes serão
preenchidos obrigatoriamente por servidores designados que
comprovem tempo de serviço préstado ao Estado, observando, na
contratação, a ordem decrescente.:"

Art. 3°-Acrescente-se à Lei n° 10.2540 seguinte artigo:
"Art. .... - Terá prioridade para o recebimento de verba retida a que

tem direito o servidor designado que não renovar contrato
administrativo com o Estado."

2 - seja incluída na ordem do dia do Plenário a Proposta de Emenda
à Constituição n° 58/2001, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que garante ao detentor de função pública, no ato da dispensa,
indenização por ano de serviço prestado ao Estado, correspondente a
200% (duzentos por cento) do seu vencimento mensal;

3 - seja enviada ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado da Educação solicitação nó sentido de que sejam prorrogados
até 31 de dezembro de 2002 os contratos dos servidores da área da
educação referentes aos cargos de Analista, Técnico e Ajudande de
Serviços Gerais (os servidores que atualmente preenchem esses
cargos foram designados de acordo com o "listão do ano passado",
porque ainda não havia sido publicado o resultado do concurso);

4 - seja encaminhada ao Secretário de Estado da Educação
solicitação no sentido de que se revoge a Resolução n° 153/2001; e
que outra resolução seja editada, tendo como critério para a
designação a classificação no concurso para os cargos previstos no
edital, e que as demais vagas sejam preenchidas por servidor
designado que tenha tempo de serviço prestado ao Estado;
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5 - o Secretário de Estado de Recursos Humanos e

Administração tome as medidas necessárias no sentido de regularizar
a situação dos servidores designados que tenham direito à
estabilidade prevista no ai. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, não cabendo a negativa desse
direito em virtude de recisão contratual, uma vez que o fato de ter o
legislador constituinte adotado o termo "continuados", em substituição
ao termo "ininterruptos", deixou evidente o propósito de evitar que
reduzidas interrupções de exercício tivessem o condão de inviabilizar
a aquisição da estabilidade;

6— seja agilizada a tramitação do Processo n°02401597111-2, que
se encontra na 4a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca
de Belo Horizonte, no qual configuram como partes a Associação dos
Professores Públicos de Minas Gerais e o Estado de Minas Gerais;

7 - seja incluída na pauta do Plenário a Proposta de Emena à
Constituição 63/2001, para sua votação em 1° turno; bem como seja
recebido o substitutivo do Deputado Geraldo Rezende lido nesta
comissão.

7 - Considerações finais
Considerando que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais cumpriu satisfatoriamente, por meio desta Comissão Especial,
o objetivo a que se propôs, caberá a nós e a nossos colaboradores, a
partir de agora, construir meios para o prosseguimento desse
trabalho, a fim de que se possam alcançar as metas consensualmente
traçadas.

Cópias deste relatório serão enviadas ao Governador do Estado, ao
Secretário de Estado da Educação, ao Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, à Associação dos Professores
Públicos de Minas Gerais e a Comissão de Educação.

Esta Comissão Especial agradece a todos os que colaboraram para
que este relatório fosse concluído a bom termo, em especial àqueles
que se disponibilizaram a comparecer às reuniões e dar sua
importante contribuição para o desenvolvimento deste trabalho.

Sala das Comissões, março de 2002.
Elbe Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Paulo Piau

- Sargento Rodrigues.
- Publicar, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
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Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XVI do art.

232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Durval Angelo
(7) solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n os 227
e 316/99, 1.570 e 1.610/2001; dos Projetos de Lei Complementar nos
25/2000 e 42/2001; e do Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei n° 296/99; e, 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° 2.003/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bilac Pinto solicitando

que o Projeto de Lei Complementar n° 45/2001 seja distribuído à
Comissão de Transporte. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Mar-tini solicitando a
palavra pelo ar[. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras, senhores, imprensa, estamos preparando-nos para a
votação do projeto do Deputado Chico Rafael, que foi vetado pela
insensibilidade do Governador Itamar Franco. Vejo aqui o Deputado
Chico Rafael, que nos honra com sua presença. Este Governo é
insensível, não consegue perceber as prioridades de um governo
responsável. Aliás, hoje ele não poderá saber do que falei, porque não
se sabe onde ele se encontra. Mas também o Vice-Governador se
recusou a assumir o Governo. O Presidente da Assembléia também
não o assumiu. Hoje está ocorrendo a consumação de algo que
sempre houve nestes três anos e pouco: Minas está acéfala, Minas
está desgovernada. E, olhem, um Estado deste tamanho
desgovernado! Mas o que queremos fazer nesta tarde, até vamos
usar aqui o "power point", é tentar mostrar um pouco dessa realidade,
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dessa grave realidade de Minas Gerais, mostrar por que estamos
defendendo a derrubada do veto ao projeto de lei do Micro Geraes.
Queremos mostrar objetivamente qual a situação do Estado e como
carecemos de um governante. Perdemos quase quatro anos. Os
números é que vão comprovar isso. Tenho assistido, estarrecido, à
propaganda que este Governo está fazendo, usando a mídia no
horário mais nobre, para fazer de conta que está realizando algo que
já ocorria no passado. Há poucos dias, ele falava do Projeto Jaíba,
como se este fosse sua invenção. Mas é bem compreensível. Aquele
que não fez tem de tomar emprestado daquele que fez, para parecer
que fez. Como o povo não tem todas as informações e não as pode
ter, fica achando que o Governador Itamar Franco é responsável pelo
Projeto Jaíba. Se formos olhar a fundo o Projeto Jaíba, poderemos ver
que este Governo o prejudicou em alguma coisa. A divida de Minas
aumentou assustadoramente. Os jornais estão mostrando isso. Temos
o exemplo da dívida flutuante. A outra divida não tem como aumentar,
porque já está negociada. O que vemos é um desrespeito pelo
cidadão mineiro.

Então, o que fizemos? Dividimos as atividades em cinco grandes
grupos. O primeiro compreende as empresas que faturam entre
R$1.000.000.000,00 e R$100.000.000,00; o segundo de
R$99.000.000,00 a R$50.000.000,00; o terceiro de R$49.000.000,00 a
'R$30.000.000,00; o quarto de R$29.000.000,00 a R$20.000.000,00; o
quinto de R$1 9.000.000,00 a R$15.000.000,00.

Esse grupo perfaz um total de 748 empresas e abrange 39
atividades econômicas correspondendo apenas a 2.78% de todas as
empresas existentes no Estado. Há 302 mil empresas. Vejam a
concentração das atividades econômicas. E o Governador está
preocupado com as microempresas e pequenas empresas. No ano de
1999, apenas dez atividades econômicas do Grupo n° 1 foram
responsáveis pelo faturamento de R$3.594.000.000,00. Em 2001,
chegou-se a R$5.365.000.000,00.

Do total da receita do Estado, somente as atividades dessas dez
empresas do Grupo n° 1 correspondem a cerca de 58% de toda a
receita do Estado. Vejam que concentração. O Grupo n° 2 vem com
quatro. E assim por diante. Dessas 748, dessas 39 atividades, o total
desses cinco grupos corresponde a 70% de toda a receita do Estado.
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Somente as empresas de combustível, energia elétrica e telefonia

correspondem ... Por exemplo, na fabricação e no refino de petróleo,
dez empresas faturaram, em 2001, R$1.904.000.000,00. Só essa
empresa teve um aumento de R$854.000.000,00. Já a geração e a
distribuição de energia elétrica, num total de 31 empresas,
corresponderam a uma receita de R$1.018.000.000,00, com aumento
de R$156.000.000,00; e o serviço de telecomunicações, com 60
empresas, com aumento de R$506.000.000,00.

Apenas o total de aumento que essas três atividades geraram foi de
R$2.864.799.000,00. Isso significa que no aumento dessa receita do
Estado, que foi de 61%, não houve sequer uma ação desse Governo.

Esse aumento de receita foi única e exclusivamente pelos aumentos
decretados pelo Governo Federal - energia elétrica, telefonia e
combustível, ou seja, R$2.864.799.783,87. Setecentas e quarenta e
oito empresas em dez atividades econômicas foram responsáveis por
61% desse aumento. Isso significa dizer que 60% do crescimento da
economia de Minas não teve Lima vírgula, um ponto, uma letra,
nenhuma ação desse Governo.

Agora vejam a concentração que temos, O Governo, ao vetar o
Micro Geraes, vem causar enorme prejuízo à sociedade como um
todo. Temos a concentração de 19 atividades econômicas. O
comércio corresponde apenas a 5% de toda a receita do Estado. Os
serviços correspondem, em média, a 2%. A indústria corresponde
apenas a 1,1%. Estamos excluindo aquelas 748 grandes, que estão
concentradas. A mineração, 1%. Existem 210.314 empresas ativas
concentradas em 43 atividades econômicas presentes nos quatro
setores - comércio, indústria, serviços e mineração. Representam 69%
das empresas ativas do total de 302. Essas 43 atividades representam
em média 9% em todo o bolo. Vejam que estou falando que 748
empresas são responsáveis por 60% da receita do Estado, e essas
210.000 correspondem apenas a 9% do Estado.

Agora vejam esse quadro. Concentração das empresas mineiras em
34 atividades econômicas nas 10 regiões de planejamento. São
214.267 empresas, num total de 302.789 empresas ativas no Estado.
No primeiro quadro temos: total de empresas - 70.045. Na região 1
das 70.045 empresas existentes, 58.465 são microempresas e
pequenas empresas. Vejam a concentração: 83% das empresas
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existentes são microempresas e pequenas empresas. Na região 2,
sobe para 88%. Região 3, região Sul, 89%. Triângulo, 85%. Região 5,
Alto Paranaíba, 86%, O número de municípios da Central é de 158;
região 2, 142; região 3, 155; região 4, 35; região 5, 31. Significa que
as microempresas e pequenas empresas é que vão permitir o
desenvolvimento e o crescimento da economia de Minas Gerais,
porque estão pulverizadas.

Mas o Governo é totalmente insensível a elas. As 34 atividades
econômicas, as 214 mil empresas, em 1999, foram responsáveis por
12,8%.

- Apresentação de transparências.
Vejam: a realidade econômico-financeira de Minas Gerais. Síntese.

Distribuição estatística das empresas mineiras por setor - 82% das
empresas ativas - 250 mil. Temos 247.355 microempresas e
pequenas empresas. O que isso significa? As microempresas e
pequenas empresas estão distribuídas por todo o Estado de Minas
Gerais. Cada uma delas gera, em média, de três a cinco empregos.
Se esse veto for mantido, teremos como prejuízo o comprometimento
do emprego de 1.200.000 trabalhadores, num momento em que o
mundo vive uma terrível crise de desemprego. Neste momento, o
Governador simplesmente veta um projeto que prejudicará 1.200.000
empresas. Essa realidade é comprovada em todas as dez regiões de
planejamento do Estado, pois, em média, os pequenos negócios
representam 86% das empresas existentes. O Governo prefere
legislar para a minoria, administrar pensando na minoria. As
microempresas e pequenas empresas constituem a única opção de
sobrevivência das populações, principalmente nos pequenos
municípios, que não contam com médias e grandes empresas em
seus territórios. Encontramos uma concentração brutal de empresas
em apenas 100 municípios. Temos um total de 853 municípios, e,
destes, 753 encontram-se esquecidos, porque as grandes e médias
empresas neles não se instalam. E não se instalam por um motivo
óbvio: o Governo não investe em saneamento, em capacitação
profissional, em estradas, o Governo não faz investimento de
integração. Logicamente, elas querem escoamento da produção, mão-
de-obra qualificada, querem as facilidades que as grandes e médias
cidades oferecem. Mas como fica a população do Alto Jequitinhonha,
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do Norte de Minas, a população que se encontra quase escondida
e para a qual o Governo vira as costas?

O quadro que lhes apresento é bem esclarecedor. Tomamos, como
referência, alguns Estados: Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, São Paulo. Tomei o Rio de Janeiro como exemplo,
porque se pode entrar no "site" de sua Secretaria da Fazenda e ficar
informado sobre tudo o que lá ocorre, já que os dados são
atualizados. Minas Gerais não dispõe dessa facilidade. Foi difícil
conseguir, através dos técnicos, o trabalho que ora lhes apresento.
Foi uma luta conseguir sistematizar essas informações, mesmo
porque o Governador Itamar Franco descumpre a lei de minha autoria
que obriga a disponibilização dos dados do SlAFl-Cidadão: receita,
despesa, investimento.

E direito do cidadão conhecer os números do Estado. Precisa saber
para avaliar. Em Minas Gerais existiam 335 mil empresas. O Simples
II ficou com 307 mil. Pelos dados atuais, temos 302 mil. Tivemos
decréscimo, redução, do início do Governo Itamar Franco até hoje.

O Rio de Janeiro, pasmem, tinha 187 mil empresas no início do
Governo Garotinho. Pelos dados atuais, existem hoje 307 mil. Isso
mostra que quando há ação de Governo eficiente os resultados
aparecem. Mas o mais grave ainda não é isso. Esta Assembléia votou
o primeiro modelo para o Micro Geraes. Tive a honra de, na época,
ajudar a conduzir a votação, que previa a criação de um fundo
chamado FUNDESE, que recebeu o nome de Gera Minas, porque a
idéia era gerar desenvolvimento, crescimento. Em 1998, no início da
aplicação da lei, foram arrecadados R$30.000.000,00, foram
creditados no Fundo R$30.000.000,00, e não foi feito nenhum
investimento. Em 1999, no início do atual Governo, foram arrecadados
R$48.627.379,87, e apenas R$22.996.000,00 foram para o Fundo. E
esse Fundo é exatamente para capital de giro, para financiamento de
equipamentos, para capacitação profissional, para permitir que as
pequenas e as microempresas possam ter recursos para o seu
crescimento e desenvolvimento. Temos que esperar que cresçam
para depois exigir delas. Mas esse Governo insensível meteu a mão
em R$26.000.000,00, no primeiro ano, criando uma diferença de 47%.
Em 2000, foram arrecadados R$56.555.237,68. E quanto foi creditado
no Gera Minas? Apenas R$33.147.900,00. E o orçamento não prevê
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lei que pudesse desviar esse recurso. Foi esse Governador que
pediu a CPI dos Fundos. Mas ele mesmo estava desviando. Foram
58% desviados. Em 2001, foram R$61.509.599,09, e apenas
R$24.061.350,00 foram creditados. Deveria ter no FUNDESE
R$197.585.753,64 para emprestar para os microempresários e
pequenos empresários; capacitar, aparelhar, dar condições às
microempresas e pequenas empresas de crescer e gerar empregos
de que Minas Gerais precisa. Mas o Governo desviou esse recurso. O
total desviado foi de R$91.691.896,79.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores da galeria,
imprensa, senhoras e senhores que nos assistem pela TV
Assembléia, isso o Governador não mostra com a publicidade
caríssima que está pagando, mas são esses os dados, os números.
Não tem como ludibriar, enganar, mentir. Os dados estão aqui, todos
prontos para uma análise e uma avaliação nossa.

Esperamos que o Governo tenha, pelo menos, 5 minutos de bom-
senso e que reveja sua posição e oriente sua base de apoio para
derrubar esse veto, pois, dessa maneira, estaria ajudando Minas
Gerais a crescer. Cerca de 60% ou 70% dos empregos gerados no
Estado vêm das microempresas e pequenas empresas, e vocês viram
por quê. Oitenta e seis por cento das empresas são pequenas ou
microempresas, ou seja, temos 247 mil empresas. Quantas mais
poderíamos ter? No Rio de Janeiro, tivemos um crescimento na ordem
de 80%. Imaginem se tivéssemos crescido 80% relativamente a essas
pequenas e microempresas também, se houvesse incentivo, se esses
R$91.000.000,00 não tivessem sido desviados e se outros incentivos
tivessem sido dados. Poderíamos ter não apenas 1.200.000
empregos, mas, quem sabe, 2 milhões, ou seja, 1 milhão a mais de
empregos em Minas Gerais.

Os dados são muito claros. E hora de começarmos a encarar a
verdade. Governador Itamar Franco, diz a imprensa que V. Exa. está
tirando férias. Mas só pode tirar férias quem trabalha, Governador! E
preciso, primeiro, trabalhar. V. Exa. fez "road show", passeou, fez
turismo o tempo todo. Até na matinê em Brasília, às 3 horas da tarde,
em um dia de semana, V. Exa. compareceu. Se V. Exa. tivesse ficado
em Minas Gerais, preocupado com o Estado, esses números não
estariam assim. E o pior é sua insensibilidade de querer manter esse
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veto, prejudicando as pequenas e microempresas. E lamentável.

Quisemos cumprir o nosso dever de mostrar os números, para que
cada um faça seu julgamento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Edson Rezende solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-Ia
ao Deputado Rogério Correia. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
Deputada Elaine Matozinhos, conseguimos, hoje de manhã, a
derrubada de um veto do Governador, importante para os servidores
do IPSEMG, porque garantiu-lhes um reajuste salarial que vinham
reivindicando desde outubro. Infelizmente, parece que não teremos
quórum na parte da tarde para fazer o mesmo, derrubando o veto ao
projeto que solicita gratificação dë saúde para os administradores da
Secretaria. Entretanto, quero deixar com todos vocês a solidariedade
da Bancada do PT, que é favorável à derrubada do veto. Se fizemos
justiça a um setor, devemos fazer também ao outro. Vamos continuar,
portanto, lutando para a derrubada desse veto.

Mas, Sr. Presidente, solicitei esse tempo de liderança, porque
acabei me atrasando para a inscrição da P Parte. Já gostaria de ter
usado da palavra, mas tive de me demorar mais no gabinete porque
recebi um comerciante de Belo Horizonte que sofreu um atentado no
sábado, recebendo um tiro nas costas. Ele vem denunciando, há
muito tempo, que três policiais civis que participaram de um processo
de extorsão o estão ameaçando. Essa denúncia já é antiga. Um
desses policiais já foi condenado, por outro processo, a mais de 3
anos de cadeia. A partir da denúncia que o comerciante fez à
Corregedoria, começou a ser perseguido. Essa é uma ação da
chamada banda podre da Polícia Civil, cuja existência o Secretário da
Segurança nega, mas que todos sabem que existe. Infelizmente, não
se toma uma atitude mais corajosa para acabar com esse cancro que
dominou a Polícia Civil do Estado Infelizmente, os bons policiais civis
sentem-se amedrontados diante da truculência dessa banda podre,
que é acobertada, pois não há noticia de ações mais seguras da
Secretaria da Segurança para terminar com esse absurdo.
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Por isso, demorei e não pude usar da palavra na primeira parte.

Julgo importante seja discutida aqui a questão relativa aos
funcionários da Assembléia Legislativa, que têm sofrido um processo
de perseguição. Esse processo tem tomado conta também de
algumas Prefeituras no interior de Minas Gerais.

Nesse final de semana, estive em Montes Claros para participar de
um balanço da organização do PT na região do Norte de Minas.
Tenho ido àquela região freqüentemente para organizar o PT, que
cresceu muito lá. Deparei com funcionários públicos municipais cujos
direitos estão sendo desrespeitados a tal ponto que, há,
aproximadamente, 2 meses, os funcionários tentam conversar com o
Prefeito. Infelizmente, o Prefeito Jairo Ataíde optou por não receber o
Sindicato nem os funcionários públicos, dizendo que não atenderia a
nenhuma de suas reivindicações. Simplesmente fechou o diálogo, que
nunca foi aberto. O desprezo e o desrespeito do Prefeito pela
organização sindical foi tomando dimensão tão grande que o
Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de
Montes Claros subiu no telhado da Prefeitura, e disse que só sairá de
lá no dia em que o Prefeito o receber. Já faz uma semana que está
aprisionado no telhado. O Prefeito não deixa ninguém subir, e ele não
desce, recebendo a alimentação por uma corda, em que sua marmita
é amarrada. Conseguiu um colchão para dormir no telhado da
Prefeitura, ao relento, e, até hoje, o Prefeito continua dizendo que não
conversará. Enquanto isso, o restante da Diretoria fica lá embaixo,
fazendo manifestação pública e vigília o dia inteiro. Mas o Prefeito
Jairo Ataíde disse que não recebe o Sindicato porque não o
reconhece. Na realidade, não reconhece a Constituição, que deu aos
funcionários públicos o direito à sindicalização. Trata-se de
desrespeito às normas constitucionais e um tremendo autoritarismo.
Fui fundador da UNE, hoje Sind-UTE, e participei da primeira diretoria
da CUT na região metropolitana, ou seja, fui fundador dessa Central,
participando, com muito orgulho, do Congresso que fundou a Central.
Desde essa época, lutamos contra as leis do regime militar, para que
o funcionário público tenha o seu direito de sindicalização, que foi
escrito na Constituição. Portanto, isso é letra da Constituição. Um
Prefeito não pode simplesmente desconhecer reivindicação dos
funcionários, fazendo com que o Presidente do Sindicato chegue a
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ponto de subir no telhado da Prefeitura.

E ridículo o que o Prefeito está fazendo. Lá fica o sindicalista,
recebendo solidariedade da população, e nada de o Prefeito o
receber. O rapaz fica, evidentemente, ao relento, sob sol forte - quem
conhece o norte-mineiro, Montes Claros, sabe - com protetor solar que
lhe foi dado, para não morrer de insolação. Recebe tudo através de
uma corda. Amarraram um microfone também, a que tem acesso,
para fazer pedidos e se comunicar com a população. Já faz uma
semana e diz o Prefeito que pode morrer lá em cima, que não o
recebe, não se digna a conversar com o sindicato dos servidores
públicos.

Visto isso, de longe, já julgamos um absurdo. Estive lá e pude ver
esse sindicalista aprisionado no telhado da Prefeitura. Vi o absurdo
que o Prefeito está fazendo. Agora, quando chego à Assembléia
Legislativa, deparo com outro absurdo. Funcionários que estão
reivindicando o pagamento da URV sofrem punição por parte da Mesa
da Assembléia e do Presidente da Casa. Os funcionários perderão
cargo em comissão em que estão há muito tempo. Ora, são
funcionários de carreira. O cargo em comissão é uma conquista por
mérito. Não é apenas um cargo em confiança que o Presidente pode,
de repente, simplesmente, retirar. Não tem o direito de fazer isso. São
funcionários de carreira que, por mérito, conseguiram o cargo em
comissão, que é de recrutamento limitado, mas são funcionários da
Casa, servidores que passaram em concurso, que têm ótimo
desempenho nesta Assembléia Legislativa - todos conhecemos - e
não podem ser punidos, porque estão fazendo reivindicações
salariais. Um dos servidores até está com inquérito administrativo,
porque escreveu carta de solidariedade a outra funcionária que
reivindicou a URV. E um companheiro do Partido dos Trabalhadores,
militante do PT, companheiro Jorge Possa, que está sendo
perseguido com esse inquérito administrativo, por ter dado opinião a
respeito de questões administrativas e por ter se solidarizado com a
reivindicação de pagamento de URV sobre o qual uma funcionária
escreveu.

Sinceramente, não concordo. O Presidente Antônio Júlio que me
desculpe, mas não posso deixar de fazer este pronunciamento,
porque isso é injusto. Conversei agora, por telefone, com o Deputado
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Ivo José, representante do PT na Mesa da Assembléia. Ele
autorizou-me a dizer que, na próxima reunião da Mesa da Assembléia,
levará o posicionamento da Bancada do PT, para que toda essa
punição seja revista. Vamos lutar por uma mudança desse quadro,
mas julgo que não vamos ficar apenas nisso. Não estou fazendo
ameaça, não se trata disso, mas de um posicionamento político,
favorável à liberdade de organização, à liberdade sindical e de
manifestação.

Especialmente nós, parlamentares, não podemos transigir no direito
à liberdade de organização e de manifestação. O parlamento é, por
excelência, o canal de defesa das liberdades políticas e das
liberdades democráticas, incluindo-se ai as liberdades sindicais. Se
nós, parlamentares, não fizermos essa defesa, se não formos
tolerantes com as divergências que existem, imaginem se o Poder
Executivo o será. Nós, que muitas vezes somos vítimas do
autoritarismo do Poder Executivo, que passa por cima do Poder
Legislativo, se muitas vezes reclamamos - e com razão - de
desrespeito à Constituição por parte do Executivo, que não dá ao
Legislativo o respeito que merece e acaba infligindo-lhe a intolerância
política, não podemos fazer o mesmo que fazem aqueles de quem
reclamamos.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos transigir
com isso. Não se trata de ameaça, porque não nos caberia fazê-la,
mas de colocar um posicionamento político muito claro. O Deputado
Ivo José levará para a próxima reunião da Mesa uma discussão com o
conjunto dos seus membros, a fim de se refazer não só o inquérito
administrativo instaurado contra o companheiro Jorge Possa, repito,
militante do PT - não é por isso que o estou defendendo, mas pelo
excelente trabalho que presta, como funcionário que tem o respeito
dos Deputados e dos demais companheiros -, mas também a situação
de todos os outros funcionários, como o Maurício, o Aloisio, o
Augusto, a Mirlene, a Celise, a Marta, o Fernando José, a Cris, que
têm a nossa solidariedade. Vamos buscar a reversão por meio de um
processo de discussão com a Mesa da Assembléia.

Vamos também solicitar que o Colégio de Líderes se pronuncie a
respeito, porque isso extrapola decisão da Mesa, porque fere um
direito democrático, e não cabe ao Legislativo mineiro ferir o direito
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democrático de nossos trabalhadores de se organizarem em seus
sindicatos e de se manifestarem. Não entrei no mérito da
reivindicação que fazem, acho até que se tivesse de defender o
pagamento da URV, se fosse eu o Presidente da Casa, mesmo que
na justiça isso pudesse depois vir a ser quebrado, pagaria a URV para
quem ganha até R$6.000,00, ou seja, um teto salarial que deve ser
estabelecido por esta Assembléia. Mas o direito de organização e de
manifestação é sagrado e não pode ser desrespeitado com atos de
punição contra aqueles que se organizaram.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Rogério Correia. Concordo com as suas palavras. Amanhã, esse
assunto será tema da nossa reunião de bancada.

Aproveitando este momento, abordarei o Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 15.052, que institui a gratificação-saúde de 30% aos
servidores da área administrativa da Secretaria da Saúde. A área
administrativa ficou para trás, porque não teve o aumento que os
outros setores da saúde tiveram. Esse aumento vem no bojo da
corrosão salarial de mais de oito anos sem reajuste. A área
administrativa é extremamente importante para que as áreas de ponta
possam funcionar, para que o enfermeiro, o médico e o bioquímico
possam trabalhar, enfim, para que todas as áreas da saúde possam
trabalhar. Para que isso ocorra, é fundamental que o coração da
administração funcione, ou seja, aqueles que trabalham na área
administrativa.

E injusto não se dar aumento também aos servidores da área
administrativa da saúde, que carregam este Estado nas costas,
trabalhando ininterruptamente, ficando estressados, porque são
poucos. A área de pessoal da saúde, a cada dia, fica menor, porque
aqueles funcionários mal-remunerados acabam sendo atraídos pelas
áreas privadas. Portanto, é nesse setor tão importante para um País
como o nosso - que tem grande necessidade de assistência, de
promoção à saúde, de um sistema de saúde o mais moderno e
avançado possível -, é no coração de um setor que deve funcionar
para que os outros funcionem que, agora, teremos de depositar as
nossas preocupações.

Da forma como está, esse quadro está extremamente injusto.
Coordenadores ou chefias de área em vários setores estão ganhando
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menos que seus subordinados, se assim podemos chamá-los. E
isso cria um ambiente de constrangimento, um ambiente de
sentimento de injustiça, pois alguém que ganha menos, além do seu
trabalho, tem a responsabilidade de ser coordenador ou chefe de
determinada área. E o acúmulo da responsabilidade do serviço de um
grupo ou de um setor, e não só o trabalho diuturno que se tem de
fazer.

Hoje de manhã, quando votávamos a derrubada do veto para que os
trabalhadores do IPSEMG tivessem os seus 27,5% retroativos a
outubro de 2001, fazíamos justiça a esses trabalhadores. Mas,
quando não pudemos votar, porque não havia possibilidade de
vencer, a derrubada do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.052,
fizemos o seguinte questionamento: não é injusto, então, não derrubar
o veto para que os 30% de gratificação passem para o setor
administrativo da Secretaria da Saúde?

Estamos sendo justos com os servidores do IPSEMG, mas, por
outro lado, não estaremos cometendo injustiça com os servidores da
saúde? Como podemos ser justos, se usamos duas moedas, dois
pesos e duas medidas? Não é possível. Se não adotarmos medidas
de justiça para os servidores que têm o seu salário corroído por tantos
anos sem aumento; se não fizermos justiça a esse pessoal da saúde,
a justiça que fizemos ao pessoal do IPSEMG fica pela metade, porque
justiça se faz para todos ou para ninguém.

Sou servidor do Estado desde o último concurso, como médico, em
1983, 1984. Esse foi o último concurso, na área da saúde, para
médico do Estado. E sei perfeitamente como é o servidor público que
chega para trabalhar e veste a camisa. Tem vontade de servir, tem
vontade de fazer o melhor trabalho possível. Mas, senhores e
senhoras, o próprio Estado é o primeiro a promover o desânimo
progressivo dos funcionários, dos servidores, que se iniciam em seu
trabalho com paixão, mas que, ao longo dos anos, vão desanimando,
pelo quase abandono absoluto que ficam em suas salas, atendendo,
trabalhando.

E não é só a questão dos salários, mas também a da capacitação,
do olhar para o servidor público. As vezes há falta de um instrumento
de trabalho, até de papel. Os servidores são os melhores
colaboradores do Estado, mas, se não são remunerados justamente e

rÀ



374
não são qualificados e capacitados, não têm seu valor
reconhecido. Que Estado é esse .e que serviço é esse que o Estado
vai produzir com os funcionários e servidores desanimados, porque o
próprio Estado não lhes dá valor? E quando a sociedade precisa de
um serviço melhor, como produzir, se nós mesmos estamos
desanimados, porque o Estado nem nos olha direito?

Porque um Estado que fica oito anos sem dar um aumento sequer
ao servidor é um Estado que não o valoriza, que não acha que o
servidor deva servir bem.

Essa é somente uma primeira fála sobre o veto à Proposição de Lei
n° 15.052. Esta Casa está vazia hoje, mas era preciso iniciarmos essa
discussão, era preciso que começássemos a dizer o que pensamos
sobre isso, porque conhecemos os fatos, estamos lá dentro e
sabemos da necessidade da recomposição, pequena, ainda, parcial,
ainda, de 30% de gratificação para os servidores da administração.
Esta Casa há de fazer justiça. Conclamo e convoco todos os que
estão aqui para que multipliquem;o número de pessoas nas galerias.
Vocês sabem que os 1.200 ou 1.500 servidores que estão aqui, hoje,
fizeram a diferença. E vocês, da saúde, precisam aglutinar-se num
exército de vontade de mudar, de estar aqui, sensibilizando os
Deputados, para que possamos votar e fazer justiça. Este é o
momento, e não podemos perdê-lo, porque não sei se haverá outro
tão propício.

E por aí que caminharemos, com o apoio da Bancada do PT, que já
definimos por apoio à derrubadadesse veto do Governador, porque
achamos que é justa a gratificação de 30%. Aliás, muito mais que os
30%, mas esses 30% já garantem pelo menos uma pequena parcela
de recomposição. Vamo-nos juntar, para que nossa luta consiga
encher essas galerias e possamos ganhar essa causa. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Edson Rezende.
Sr. Presidente, para concluir, pois já extrapolamos, e muito, nosso
tempo, agradeço a paciência 

de 
V. Exa. Quero apenas resumir a

necessidade de derrubada do veto, abordada agora, com muita
propriedade, pelo Deputado Edson Rezende, que tem o apoio da
Bancada do PT, e também concluir minha fala, com a solicitação ao
Prefeito Jairo Ataíde, de Montes Claros, para que atenda o sindicato e
que seu Presidente, companheiro Valmure, possa descer do telhado
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da Prefeitura e discutir com o Prefeito a pauta de reivindicações da
categoria. O mínimo que se pode exigir de um Prefeito é que receba
seus funcionários públicos, para com eles discutir.

Quero solicitar ao Presidente Antônio Júlio que, num gesto de
grandeza, possa revogar os atos publicados pela Assembléia
Legislativa e, da mesma forma, abrir um processo de negociação com
o sindicato e com seus representantes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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 as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 10, 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 138 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de abril de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe
Brandão, BiIac Pinto e Márcio Cunha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. Em seguida, o Presidente procede à leitura dos relatórios
da visita realizada às indústrias extrativas da região de Araxá no
período de 4 a 613/2002. Passa-se à fase de apreciação de
proposições da Comissão, quando são aprovados requerimentos dos
Deputados Fábio Avelar, em que solicita sejam convidados os Srs.
Geraldo Sérgio Carneiro Santos e Valéria Guerra, Auditores Fiscais do
Trabalho, para prestarem esclarecimentos na reunião a ser realizada
no dia 16/4/2002; Elbe Brandão, em que solicita seja convidado o Sr.
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Ronaldo Sampaio, engenheiro metalúrgico, para fazer exposição
sobre o impacto ambiental causado pela utilização dos carvões
mineral e vegetal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Bilac Pinto

- Elbe Brandão - Fábio Avelar -Márcio Cunha - Marco Régis.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR

DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE RIBEIRÃO DAS
NEVES E OUTROS MUNICÍPIOS, VERIFICANDO A POSSÍVEL

PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS DE
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NO ESQUEMA DE FACILITAÇÃO

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA
EXTRALEGAL

Às quinze horas do dia dois de abril de dois mil e dois, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Alberto Bejani,
Dilzon Meio, Luiz Menezes e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir o depoimento do Sr. Hiram Viana Ferreira.
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir o depoente supracitado, que é convidado a
tomar assento à mesa. Procede-se ao depoimento da testemunha,
que responde a questões dos Deputados Ermano Batista, Luiz Tadeu
Leite, Alberto Bejani e Irani Barbosa, 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, 9 de abril de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Luiz Menezes - Luiz

Tadeu Leite.
ATA DA 87a 	ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas do dia dois de abril de dois mil e dois, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Aílton Vilela e
João Leite, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Carlos Andrada, Durval Angelo e
Edson Rezende. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite , dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
'membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, a pedido do Deputado Antônio Carlos
Andrada, o problema relacionado com a demarcação do limite entre
os Municípios de Cristiano Otôni e Conselheiro Lafaiete. 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 Marco Regis, em
que solicita a realização de audiência pública para debater, com
servidores, os serviços de recepção e retransmissão dos canais das
geradoras de televisão instaladas no Estado; e Elbe Brandão, em que
solicita seja realizada audiência pública em Montes Claros para
discutir com autoridades locais, o Projeto de Lei Complementar n°
51/2002. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre o tema constante na pauta.
Registra-se a presença dos Srs. Pe. Henrique Batista do Nascimento,
Prefeito Municipal de Cristiano Otôni; Hamilton Fernandes Guimarães,
Assessor Jurídico do mencionado Prefeito; Breno Esteves Lasmar,
Assessor Jurídico do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -;
Eugênio Angelo Arreguy Amado e Paula Adriana Massara, geógrafos,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Andrada, 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,
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conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Marco Régis, Presidente - AíltonrVilela - João Leite -Alberto Bejani.

ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quatorze minutos do dia dois de abril de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton,
Fábio Avelar, Maria José Haueisen e Márcio Cunha (substituindo este
ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB).
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Milton,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
carta da Sra. Maria das Dores Teixeira de Freitas, solicitando que esta
Comissão tome as providências cabíveis com relação ao
funcionamento de uma granja avícola no perímetro urbano da cidade
de Canaã. 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 para o 10 Turno do Projeto de Lei n° 1.543/2001, mediante o
qual se conclui pela rejeição da matéria (relator: Deputado Márcio
Cunha, em virtude de redistribuição). 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 Fábio Avelar, em que solicita
seja o Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG, convidado
a participar da visita que a Comissão fará à Mineração Rio Verde, no
dia 4/4/2002; e seja enviado ofício ao Presidente do COPAM, com o
objetivo de complementar pedido contido em requerimento aprovado
na reunião do dia 26/3/2002, o qual trata da suspensão do processo
de licenciamento ambiental da Brumafer Mineração Ltda. A seguir, o
Presidente passa a palavra à Sra. Gilda Dias, Presidente da
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Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Turismo -
COOPERATUR -, que formaliza convite aos membros desta
Comissão para participarem do evento Ecoturismo 2002 - Imersão em
Uma Nova Postura -, no período de 7 a 9/6/2002, no SESC-Venda
Nova. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar -

Miguel Martini.	-	 -
ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas do dia três de abril de dois mil e dois, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, João Paulo,
Agostinho Patrús, Bené Guedes e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Daniel Maucci, Presidente da ABRASCON, comunicando a realização
do II Seminário ABRASCON-FUMEC de Direito do Consumidor, nos
dias 9 a 11/4/2002, em Belo Horizonte, e colocando à disposição da
Comissão dois convites para participar do evento, que será
basicamente destinado a juristas e estudantes de Direito da Capital. A
Presidente acusa, ainda, o recebimento do Projeto de Lei n°
1.958/2002, e informa que avocou a si a relatoria deste no 1° turno.
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 Adelmo
Carneiro Leão, em que solicita a realização de audiência pública com
a finalidade de se discutir a elevação das tarifas de serviços públicos
desde a implantação do Plano Real, muito acima da inflação
registrada no período; e da Deputada Maria José Haueisen, em que
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solicita a realização de audiência pública destinada a se debater a
eventual retenção do Certificado de Registro de Licenciamento de
Veículo, nos casos em que o condutor houver interposto recurso
contra infração de trânsito e recurso estiver pendente de julgamento; e
é rejeitado requerimento do Deputàdo Rogério Correia, em que solicita
a realização de audiência pública para se discutirem os constantes
aumentos de tarifa praticados pela concessionária pública de energia
no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Maria José Haueisen, Presidentê - Doutor Viana Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA 82 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas e sete minutos do dia três de abril de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Antônio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da
supracitada Comissão. Registra-sé a presença do Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reudião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dalm& Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva' que proceda à leitura da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Mário de Assis, Presidente da
FAPAEMG, e da Sra. Vedir Barnbirra, Presidente da FASPA-MG,
solicitando, tendo em vista a divulgação do dados do SIMAVE, reunião
para debater a matéria. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n°s 1.532/2ó01 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)
e 1.973/2002 (Deputado Paulo Piau). Passa-se à 2a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva
apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando a retirada de
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pauta do Requerimento n° 3.224/2002, do Deputado Alberto Pinto
Coelho. A seguir, é submetido a votação e é aprovado o
Requerimento n° 3.226/2002. 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 cinco
requerimentos. Um, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando
reunião para debater os resultados do SIMAVE; um, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, solicitando reunião para debater o Projeto de
Lei n° 1.886/2001, de sua autoria, que institui o programa estadual de
apoio financeiro às Escolas Famílias Agrícolas de Minas Gerais; e
três, do Deputado Paulo Piau, solicitando reunião para se discutir a
preocupação social quanto ao recrutamento de servidores e a relação
empresa-trabalho e educação; reunião para se discutir a pesquisa e
extensão desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa; e
reunião para a apresentação do balanço das atividades e dos
investimentos na pesquisa científica empreendidos pela FAPEMIG, no
último triênio. 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, 10 de abril de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - João Pinto Ribeiro -

Maria Olívia.
ATA DA 78 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia três de abril de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair
Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Meio e Luiz Fernando Faria,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a ouvir o convidado para obter esclarecimentos
sobre a auditoria realizada pelo Ministério da Fazenda nas obras da
BR-381 e sobre as auditorias realizadas pela Procuradoria-Geral do
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Estado nos convênios assinados pelo ex-Diretor do DER-MG, Sr.
Maurício Guedes de Mello. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte correspondência: do Srs. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-
Geral do DER, justificando seu não-comparecimento a esta reunião, e
Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez
da Caixa Econômica Federal. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 1 turno, do Projeto
de Lei n°790/2000 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado
Luiz Fernando Faria). O Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n°
1.833/2001 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Luiz Fernando Faria. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Fica acordado entre os membros desta
comissão que a audiência com o Diretor-Geral do DER-MG será
realizada no dia 24 do corrente mês. 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, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilz pn Meio - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise.

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

1.887/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.887/2001, de autoria do Deputado Amilcar

Martins, objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Amigas da Santa Casa - AAMISC , no Município de Campo Belo.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 30/11/2001, 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
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Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98. Pelo exame da
documentação que instrui os autos do processo, constata-se o inteiro
atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, inclusive,
que o art. 31 do estatuto da Associação prevê que as atividades das
coordenadoras e conselheiras, bem como as das amigas, serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 33 estabelece
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a outra entidade congênere, com personalidade jurídica,
que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por tais razões, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto,
mas estamos emendando o seu art. 1° para fazer constar o município
em que a instituição está localizada.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.887/2001, 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 das

Amigas da Santa Casa - AAMISC -, com sede no Município de Campo
Belo.".

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo

Hermeto - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.051/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Durval Angelo, por meio do Projeto de Lei n°

2.051/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Oliveirenses sem Teto - AOST -, com sede no Município de
Senhora de Oliveira.

Publicada em 28/3/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o ad. 188, c/c oart. 102,
III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Em relação a todos os requisitos constantes no art. 1° da Lei n°
12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública
estadual, foi apresentada comprovação pela instituição interessada no
agraciamento com o correspondente título declaratório.

Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o art.
16 do estatuto da Associação dos Oliveirenses sem Teto prevê que as
atividades da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos
associados beneficiários, bem como dos associados contribuintes,
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação ou privilégio, enquanto o art. 27 determina
que, em caso de ser dissolvida a instituição, seu patrimônio será
destinado a uma outra congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.051/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo

Hermeto - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.052/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.052/2002, do Deputado Eduardo Brandão,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Amigos do
Bairro Lavapés, com sede no Município de Nova Resende.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 28/3/2002, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposta no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as socidades civis em funcionamento no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas.
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Verificamos que o art. 32 do estatuto da entidade prevê que os
membros de sua diretoria e do Conselho Fiscal, bem como os
associados em geral, não receberão remuneração nem serão
divididos lucros ou dividendos sob nenhuma forma; e o art. 35
estabelece que compete à Assembléia Geral, na impossibilidade de se
desenvolverem as atividades da Associação, deliberar, por decisão da
maioria dos associados presentes, sua extinção e destinar seu
patrimônio a entidade congênere sem fins lucrativos, legalmente
constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS -, ou a entidade pública, a critério da instituição, motivo pelo
qual não encontramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.052/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Ermano Batista

- Eduardo Hermeto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.944/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo prorrogar o prazo a que se refere o art. 2 0 da Lei n°
11.612, de 19/9/94, que autorizou a doação de imóvel ao Município de
Estrela do lndaiá.

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

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

Fundamentação
Por meio da Lei n° 11.612, de 1919194, foi concedida autorização ao

Poder Executivo para doar ao Município de Estrela do lndaía o imóvel
constituído por um terreno de 2.573m2 situado nesse município, para
construção de uma quadra poliesportiva.

A lei que se pretende alterar estabeleceu expressamente um
encargo para a doação, que deveria ser implementado dentro do
prazo de cinco anos. O descumprimento do prazo justificaria a
retomada do imóvel.
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Como o Estado não interpôs ação reivindicatória nem houve

reversão amigável entre as partes, o imóvel permanece de
propriedade do município. O município agora manifesta interesse em
construir a quadra poliesportiva é propõe seja concedido prazo de
cinco anos para conclusão da obra.

Finalmente, cumpre-nos observêr que a concessão de novo prazo
não traz nenhuma repercussão financeira, orçamentária nem
patrimonial, não havendo, nos termos da alínea "d" do inciso VII do
art. 102 do Regimento Interno, óbice à tramitação da proposição.

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

1.944/2002, no P turno, na forma original.
Sala das Comissões, 10 de abril e 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz[ Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.006/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relhtório

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o Projeto de Lei n°
2.006/2002 dispõe sobre a inclusão de servidor público colocado à
disposição de órgãos do Judiciário, do Legislativo ou do Executivo no
quadro de pessoal do órgão em qUe esteja em exercício.

Publicado no "Diário do Legilativo" de 8/3/2002, o projeto foi
distribuído às comissões competentes, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art.102, dó Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a está Comissão o exame dos aspectos
jurídicos e constitucionais pertinentes à matéria, fundamentado nos
seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo permitir a inclusão de servidor público

efetivo, colocado à disposição de órgãos dos Poderes Judiciário,
Legislativo ou Executivo, há mais de três anos, sem ônus para os
órgãos de origem, no quadro permanente do órgão em que se
encontra prestando o serviço, mediante opção, no prazo de 30 dias a
contar da data da publicação da lei.

É lícito ao Estado dispor de seu pessoal para melhor execução do
serviço público; todavia, os servidores colocados à disposição de
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outro órgão estão, de fato, numa situação precária, uma vez que
mantêm o vínculo com o órgão de origem. E isso ocorre tanto com os
servidores efetivos quanto com os detentores de função pública.

A propósito, cumpre observar que a Emenda à Constituição n°
4912001 assegurou aos detentores de função pública que já
prestavam serviço ao poder público, por prazo indeterminado, antes
da data da promulgação da Carta Magna, os direitos, as vantagens e
as concessões inerentes ao ocupante de cargo efetivo, conforme se
depreende da leitura do art. 105 da referida emenda à Constituição.

Entendemos que, tratando-se de servidores efetivos em virtude de
aprovação em concurso público e de servidores efetivados nos termos
da Emenda à Constituição n° 49/2001, não existem óbices à
tramitação da matéria.

Com efeito, não é razoável que servidores colocados à disposição
de outro órgão, para o qual vêm prestando serviços, em caráter
efetivo, não possam ingressar no quadro de pessoal do referido órgão.
Ademais, em face da supremacia do interesse público, a permanência
desses servidores no órgão para o qual foram conduzidos garante o
prosseguimento dos serviços prestados, a par do reconhecimento da
experiência por eles adquirida.

Como todo ato administrativo está sujeito aos princípios da
legalidade e da finalidade, impõe-se a aprovação da matéria em
exame para o cumprimento das medidas propostas.

Entretanto, com vistas ao aprimoramento da proposição, julgamos
necessário apresentar, na conclusão deste parecer, a Emenda n° 1,
que tem por objetivo, entre outros, sobretudo o de suprimir de seu
texto a condição de estar em exercício há pelo menos três anos para
fazer a opção, de modo a evitar tratamento diferenciado entre os
servidores. Por meio dessa emenda, fixamos ainda data-limite para o
alcance da medida proposta.

Ressalte-se, finalmente, que a matéria trata de regime jurídico de
servidor público, de iniciativa privativa do Governador do Estado;
pode, entretanto, ser sancionada pelo Chefe do Executivo, ocasião em
que o vício de ordem constitucional será suprido, conforme dispõem
os arts. 66, III, letra c", e 70, § 2 0 .

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e



388
pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.006/2002 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA N1° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - O servidor público estadual ocupante de cargo efetivo ou

detentor de função pública que, em 9 de abril de 2002, esteja à
disposição de órgão da administração direta, autárquica ou
fundacional dos Poderes Judiciário, Executivo ou Legislativo terá o
prazo de 30 dias a contar da data de publicação desta lei, para optar
por sua inclusão no quadro de pessoal do órgão em que esteja em
exercício, mantido, se vago, o cargo ou a função de que seja titular.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo

Hermeto - Aílton Vilela - Agostinho 1 Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.009/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 284/2002, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o Projeto de Lei n° 2.009/2002, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cataguases o imóvel que especifica.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto recebeu parecer
da Comissão de Constituição e Justiça por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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 iniciativa em exame vem prover a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo efetue a doação de imóvel de
propriedade do Estado situado no Município de Cataguases.

No que se refere a possíveis impedimentos à aprovação da matéria,
cumpre-nos salientar que o imóvel não se encontra afetado a nenhum
uso de interesse do serviço público estadual.

Por outro lado, verificamos que o interesse público envolvendo a
operação configura-se pelo fato de que a transferência possibilitará à
administração construir uma praça de esportes e, assim, atender a
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anseio da população. Esse é outro requisito que julgamos
satisfeito.

Embora a matéria em questão implique em diminuição do ativo
imobilizado do Tesouro Estadual, convém esclarecer que sua
aprovação não acarretará despesas para os cofres públicos nem
repercussão na lei orçamentária.

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

2.009/2002 no P turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.010/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 285/2002, o Governador do Estado
fez remeter a esta Casa o projeto de lei em exame, que tem por
objetivo doar ao Município de Vermelho Novo o imóvel que especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto recebeu parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Vermelho Novo, com área de 455m 2, o qual se destina à
instalação e ao funcionamento do Centro Municipal de Saúde.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário, e não acarreta repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar 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 peia aprovação do Projeto de Lei n° 390
2.010/2002, no 1° turno, na forma 1 original.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO Db PROJETO DE LEI N°2.013/2002

Comissão de cokstituição e Justiça
Rei btório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n°
2.013/2002 altera os arts. 26, 27 29, 31 e 34 da Lei n° 11.404, de
25/1/94, que contém normas de execução penal.

Publicado no "Diário do Legilativo" de 9/3/2002, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno,
vem a proposição a esta Comissã
juridicidade, constitucionalidade e

Funda
O projeto de lei em análise pretE

que dispõe sobre execução pen
dispositivos constantes na Seç
instrução destinada à forma
sentenciados.

para receber parecer quanto a sua

e alterar a Lei n° 11.404, de 1994,
especificamente no que toca aos
1 do Capítulo IV, que trata da

cultural e profissional dos

A primeira modificação proposta recai sobre o art. 26 da referida lei
e inova ao determinar que o ensino fundamental obrigatório é direito
de todos os detentos que não o tiverem concluído e não somente dos
analfabetos, como dispõe a atual redação da lei. Nesse sentido,
ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art. 208, estabelece
que o dever do Estado com relação à 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".

Uma outra alteração proposta, que merece destaque, é a que recai
sobre o art. 34 da lei e estende aos sentenciados o direito de cursar o
ensino supletivo. De acordo com a redação proposta, esses cursos
poderão ser ministrados por voluntários previamente cadastrados pela
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Secretaria de Estado de Educação e autorizados pela Secretaria
de Estado de Justiça e Direitos Humanos ou por entidade pública ou
privada que firmar convênio com o Estado. Quanto aos exames
supletivos aplicados pelo Estado, o projeto estabelece que os
detentos poderão neles se inscrever, com direito a isenção de taxa.

As demais alterações propostas visam, simplesmente, a promover a
adequação do texto da Lei n° 11.404, de 1994, às novas terminologias
utilizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( Lei Federal n°
9.394, de 20/12/1994) para denominar os níveis de 1 0 e 20 grau de
ensino, que passaram a ser tratados como ensino fundamental e
médio.

Primeiramente é preciso consignar que a execução penal, nos
termos das leis próprias que regulam a matéria, tem por objetivo a
reeducação do sentenciado e a sua reintegração na sociedade. Diante
disso, fica evidenciado que os objetivos do projeto em análise se
coadunam com aqueles traçados pelos princípios e normas
estabelecidos pelas leis federal e estadual que tratam do tema.

No que toca à competência para tratar da matéria, não encontramos
óbices constitucionais à tramitação da proposição. A Constituição
Federal, em seu art. 24, confere à União, aos Estados e ao Distrito
Federal a competência concorrente para legislar sobre direito
penitenciário assim como sobre educação. Por tratar-se de
competência concorrente, ao Estado cabe dispor sobre a matéria,
observando as normas gerais traçadas pela União. No âmbito do
direito penitenciário, a União, no uso de sua competência
constitucional, editou a Lei n° 7.210, de 11/7/84, que contém normas
gerais sobre a execução penal e, ao delinear as normas de
assistência ao preso, estabeleceu, em seu art. 10, que ela é dever do
Estado e deve objetivar a prevenção do crime e orientar o retorno do
preso à convivência em sociedade. Da análise comparativa da lei
federal que rege a matéria com o projeto em análise, nota-se que este
não traz disposições contrárias às regras gerais definidas, apenas
amplia os direitos dos presos, ao conferir-lhes a oportunidade de
realizar cursos supletivos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.013/2002.



392
Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio

Kangussu - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.017/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em referência
tem por escopo revogar dispositivos da Lei n° 10.848, de 3/8/92, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que
menciona.

Publicada em 9/3/2002, foi a proposição encaminhada a este órgão
colegiado, que deverá proceder ao exame preliminar da matéria
quanto a seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
encontra-se estabelecido no art. 102, li I, "a", do Diploma Regimental.

Fundamentação
Trata a matéria em análise de revogar dispositivos de lei

anteriormente discutida e votada por este parlamento, por meio da
qual o Poder Executivo ficava autorizado a fazer doação com encargo
ao Município de Luz. As normas sobre as quais incidem a revogação
são justamente aquelas que estabelecem um gravame para o bem e
que garantem o seu retorno ao patrimônio do doador caso haja
inadimplemento do donatário (cláusula de garantia).

O que se pretende com o projetõ de lei ora discutido é transformar a
doação com encargo em doação pura e simples, de forma a
possibilitar ao Executivo municipal vender o bem e destinar o valor
apurado à construção da sede do Poder Legislativo.

A doação, como é sabido, pode ser simples, com encargo, onerosa
ou remuneratória, nas palavras do eminente jurista Diógenes
Gasparini. Em termos de transferência de domínio de bens públicos,
tanto pode ser utilizada a doação simples como a que estabelece
encargo para o donatário, mas não a remuneratória, pois qualquer
pagamento realizado pelo Estado deve ter o empenhamento prévio de
despesas.

Devemos ponderar que, subjacente a qualquer uma das formas de
doação utilizada pelo poder público, deve haver um relevante
interesse público e a autorização legislativa. A mudança da destinação
do bem, proposta no projeto de lei, não implica ilegalidade, apenas
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modifica a forma de sua alienação. Ao Estado é permitido alienar
gratuitamente seus bens imóveis desde que tal ato seja público, o
valor patrimonial do bem e o fundamento da doação conhecidos, ou
seja, desde que tal contrato atenda aos princípios que conformam a
administração pública, quais sejam os da publicidade, da moralidade e
da razoabilidade. Assim, se a transferência do imóvel atender a todos
os requisitos, como no caso em questão, não podemos vislumbrar
óbice legal ou constitucional à tramitação do projeto de lei em tela
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.017/2002 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo

Hermeto - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 129/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Bilac Pinto e tem
por escopo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Jesuânia o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma originária e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do ali.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que se ocupa o projeto compreende um terreno urbano

no qual se pretende seja instalada escola municipal, a fim de dar
vazão à crescente demanda por novas vagas na rede pública de
ensino.

No que tange ao exame das implicações financeiras e orçamentárias
decorrentes da aprovação da proposta, reiteramos a afirmação de que
ela não acarretará aumento de despesa nem incremento da receita
nas contas públicas, o que significa, também, que não haverá impacto
no orçamento do Estado. Ademais, cumpre salientar que, embora a
alienação almejada represente uma redução do ativo permanente
estadual, não é necessário que ela esteja prevista na lei orçamentária,
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porquanto a sua modalidade é de simples doação.

Fundamentação
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

129/99 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Diizon Meio - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°690/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei sob comento
objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que
menciona ao Município de Gonçalves.

Aprovado o projeto no 1° turno, ria forma original, cabe agora a esta
Comissão emitir parecer sobre a matéria no 20 turno, nos termos do
art. 102, VII, "d", do Regimento interno.

Fundamentação
Conforme manifestação anterior deste órgão colegiado, a

proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário, não acarreta despesas para os cofres públicos nem
causa impacto na lei orçamentária. Representa apenas uma
diminuição no ativo permanente do Tesouro, o que, de certa forma,
será amplamente compensado pelos benefícios que poderão ter a
população 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. E obrigatória lei autorizativa ao se fazer movimentação dos
valores do Tesouro por meio de venda ou doação.
Já que o negócio jurídico eii exame está sendo feito em

observância aos princípios que o regem no âmbito da administração
pública, cumpre a esta relatoria dar parecer favorável ao projeto que o
formaliza.

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

690/99 no 20 turno, na forma original.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 9/4/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marcelo Gonçalves, informando o falecimento da Sra.
Maria Luíza Moreira Damaso, ocorrido em 28/3/2002, em Pedro
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, informando o falecimento da Sra.
Maria de Lourdes de Azevedo Santos, ocorrido em 4/4/2002, em
Paraisópolis. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, informando o falecimento do Sr. Jonas
Alves, ocorrido em 2/4/2002, em Passa Vinte. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 10/4/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Luiz Menezes, renunciando à vaga de membro
suplente da Comissão de Justiça. (- Ciente. Publique-se. Cópia à Área
de Apoio às Comissões.)

Do Deputado Márcio Kangussu, renunciando à vaga de membro
efetivo da Comissão de Justiça. (- Ciente. Publique-se. Cópia à Área
de Apoio às Comissões.)

Do Deputado Ivair Nogueira, indicando o Deputado Sávio Souza
Cruz como membro efetivo da Comissão de Justiça, em substituição
ao Deputado Márcio Kangussu. (- Ciente. Designo. Cópia à Área de
Apoio às Comissões e às Lideranças.)

Do Deputado Ivair Nogueira, indicando o Deputado Márcio
Kangussu como membro suplente da Comissão de Justiça, na vaga
do Deputado Luiz Menezes. (- Ciente. Designo. Cópia à Área de Apoio
às Comissões e às Lideranças.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRAM 12 DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 342 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/4/2002
Presidência dos Deputados Iva José e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 3 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 2.094
e 2.095/2002 - Requerimentos nos 3.250 a 3.253/2002 -
Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais e do Deputado
Pastor George - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Márcio Kangussu, Luiz Menezes e Ivair Nogueira (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ambrósia Pinto, Geraldo Rezende,
Marcelo Gonçalves, Luiz Tadeu Leite, Marco Régis e Carlos Pimenta -
2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Pastor George;
deferimento - 2 Fase: Existência de quórum para discussão -
Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.050; discurso do
Deputado João Leite; questão de ordem; chamada para a
recomposição de quórum; inexistência de quórum; nova chamada
para a recomposição de quórum; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Iva José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Adelino

de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira -

rs



397
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves
- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

ia Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eduardo Hermeto, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Paulo Pettersen, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Dos Srs. Carlos Marcos Soares Durães, Superintendente Estadual

Adjunto do Banco do Brasil, e Manoel Pereira Bernardes, Presidente
da CDL-BH, confirmando a participação no 1 Concurso de "Sites"
sobre Turismo em Minas Gerais.

Do Sr. Lúcio Tolentino Amaral, Presidente da Sociedade Rural de
Montes Claros, indicando o Sr. Roberto Mauro Amaral para
representar essa entidade no Seminário das Aguas.

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
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proposições:

PROJETO DE LEI N°2.094/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Central São Sebastião da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Bela
Vista de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Central São

Sebastião da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Bela Vista de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2002.
Mauri Torres
Justificação: O Conselho Central São Sebastião da Sociedade São

Vicente de Paulo é uma sociedade civil com atividades assistenciais,
beneficentes, filantrópicas, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada e que tem como finalidade precípua assistir e proteger
a saúde da família e dos idosos; combater a fome e a pobreza;
integrar seus beneficiários no mercado de trabalho; prestar assistência
médico-hospitalar às pessoas carentes da comunidade; promover
encontros vicentinos, assembléias gerais, retiros espirituais, escolas
de formação profissional; bem como resolver os problemas da
comunidade referentes à moradia e outras áreas, buscando meios
para solucioná-las.

Considerando a importância e a relevância dos serviços filantrópicos
prestados pelo Conselho Central'São Sebastião da Sociedade São
Vicente de Paulo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.095/2002
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos

no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado concederá incentivo fiscal ao contribuinte que

apoiar financeiramente projeto esportivo, nos termos desta lei.
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Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador, o contribuinte tributário que apóie financeiramente
projeto esportivo;

II - empreendedor, o promotor de projeto esportivo.
Art. 30 - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que apoiar financeiramente projeto esportivo poderá deduzir a quantia
aplicada mensalmente, até o limite de 4% (quatro por cento) do valor
do imposto devido, referente à quota-parte do Estado, na forma e nos
limites estabelecidos por esta lei.

Parágrafo único - A dedução nos termos deste artigo somente
poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta dias após o repasse dos
recursos ao empreendedor.

Art. 40 - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos
seguintes segmentos esportivos:

- desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino como
atividade curricular e em formas assistemáticas de educação,
promovido por entidades não integrantes dos referidos sistemas, com
a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a
sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer,
evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de seus
praticantes;

II - desporto de participação, praticado de modo voluntário,
compreendendo as modalidades desportivas realizadas com a
finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na vida
social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do
meio ambiente;

III - desporto de rendimento, praticado com a finalidade de obter
resultados e integrar pessoas e comunidades, organizado e praticado
de modo não profissional, compreendendo o desporto amador,
identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de
remuneração sob qualquer forma ou de incentivos materiais para
atletas de qualquer idade.

Parágrafo único - Poderão ser também beneficiados, nos termos
desta lei, projetos que visem à aquisição de equipamentos e à
preservação, à manutenção ou à construção de infra-estrutura
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destinada à prática desportiva.

Art. 50 - O montante de recursos deduzidos na forma desta lei
observará a seguinte distribuição:

- 30% (trinta por cento) para o desporto educacional;
II - 30% (trinta por cento) para o desporto de participação, sendo

60% (sessenta por cento) destes para os programas de cunho social
que beneficiem a população carente;

III - 30% (trinta por cento) para o desporto de rendimento;
IV - iO% (dez por cento) para a aquisição de equipamentos e para a

preservação, a manutenção ou a construção de infra-estrutura
necessária à prática do esporte nos segmentos definidos nos itens
anteriores.

Parágrafo único - E vedada a concessão de incentivo a projeto
esportivo a ser desenvolvido em circuito privado ou comercial.

Art. 60 - O total de recursos provenientes da arrecadação do ICMS
postos à disposição pelo Estado para a finalidade prevista no art. 30
desta lei não poderá ser superior aos seguintes percentuais:

- 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no primeiro exercício
subseqüente ao da publicação desta lei;

II - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no segundo exercício
subseqüente ao da publicação desta lei;

III - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios seguintes.
Nt 7° - O contribuinte inscrito em dívida ativa até a data da

publicação desta lei poderá quitar o débito em até cento e oitenta dias
após essa data, com desconto de 50% (cinqüenta por cento) da multa
devida, desde que apóie financeiramente projeto esportivo, nos
termos deste artigo.

§ 1° - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o
contribuinte incentivador apresentará requerimento à Secretaria de
Estado da Fazenda e, em até cinco dias após o seu deferimento,
efetuará o recolhimento do valor devido, após o desconto, da seguinte
forma:

- 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação
sobre o pagamento de tributos estaduais;

II - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor esportivo, autorizado pela
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comissão técnica, por meio de cheque nominal depositado em
conta bancária de que este seja titular, observadas, ainda, outras
condições estabelecidas em regulamento.

§ 20 - O recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá, a
critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser parcelado, na forma
e no prazo previstos.

§ 30 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 0 deste
artigo importa a confissão do débito tributário.

§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em
dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude
ou simulação pelo sujeito passivo.

Art. 8° - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3 0 , bem
como o dos recursos repassados na forma do inciso II do § 10 do art.
7°, será de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos
destinados ao projeto pelo incentivador, que deverá integralizar o
restante a título de contrapartida, nos termos definidos em
regulamento.
Art. 90 - Somente receberá apoio financeiro com recursos

provenientes da aplicação desta lei o projeto esportivo previamente
aprovado por comissão técnica instituída pela Secretaria de Estado de
Esportes e composta por:

- dois representantes da Secretaria de Estado de Esportes;
II - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
V - seis representantes das entidades associativas de modalidades

esportivas sediadas no Estado, por elas indicados em reunião
convocada especialmente para este fim pela Secretaria de Estado de
Esportes;

VI - um representante da Associação Mineira de Municípios - AMM.
§ 10 - Competem à comissão técnica criada neste artigo as

seguintes atribuições:
- analisar, avaliar e decidir sobre os projetos esportivos

apresentados para os fins previstos nesta lei, exclusivamente quanto
aos aspectos da regularidade documental, da atividade esportiva e da
compatibilidade de seus custos;
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II - emitir pareceres de deferimento ou indeferimento dos projetos

encaminhados para sua avaIiação
III - solicitar à Secretaria de Estado de Esportes, quando entender

necessário, a assessoria técnica disponível para o cumprimento de
suas atribuições;

IV - elaborar e determinar a publicação de edital anual contendo os
percentuais de recursos a serem disponibilizados em decorrência da
aplicação desta lei e os demais requisitos para o recebimento dos
projetos;

V - divulgar, no órgão oficial do Estado, os projetos qualificados para
a captação dos recursos de que trata esta lei;

VI - analisar a prestação de contas de resultados do projeto
incentivado, tanto no tocante à correta aplicação dos recursos
incentivados quanto à divulgação' do apoio institucional e da marca
desta lei;

VII - receber e encaminhar à Sécretaria de Estado da Fazenda as
prestações de contas contábeis dos projetos, para o processo de
auditoria;

VIII - zelar pelo fiel cumprimento desta lei e de seus objetivos,
propondo as medidas que assegurem a adequada utilização dos
recursos incentivados;

IX - elaborar o seu regimento interno;
X - resolver os casos omissos, no âmbito de sua competência.
§ 2° - Terá prioridade para exame o projeto que contiver a intenção

do incentivador em apoiá-lo financeiramente.
§ 3° - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de

recursos a serem concedidos a cada projeto.
§ 4° - O regimento interno preverá a duração do mandato dos

representantes de que trata o art. 9°, V.
§ 50 - E vedado o voto de membro da comissão de que trata esse

artigo quando o projeto estiver ligado à entidade que representar.
§ 6 0 - A Secretaria de Estado de Esportes tornará disponível para os

interessados a documentação referente aos projetos esportivos
relacionados com esta lei.

Art. 10 - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de
qualquer esfera federativa, exceto:
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- escola pública;
- entidade da administração pública indireta que desenvolva

atividade relacionada com a área esportiva.
Parágrafo único - O total de recursos destinados aos

empreendedores a que se referem os incisos 1 e II deste artigo não
poderá ser superior a 50% (cinqüenta por cento) da parcela da receita
do ICMS destinada anualmente pelo Estado a projetos esportivos.

Art. 11 - E vedada a concessão de incentivo fiscal nos termos desta
lei no caso de projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador,
qualquer de seus sócios ou instituições a ele coligadas.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo
estende-se aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e
ao cônjuge ou ao companheiro do incentivador ou de seus sócios.

Art. 12 - A divulgação das atividades ou obras resultantes dos
projetos esportivos financiados nos termos desta lei conterá menção
do apoio institucional desta lei, com inserção de sua marca ou citação
de sua utilização.

Art. 13 - O incentivador ou empreendedor que utilizar indevidamente
os benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

- multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias;

II - pagamento integral do tributo, acrescido dos encargos previstos
em lei.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002.
João Leite
Justificação: O presente projeto de lei trata da concessão de

incentivos às empresas que patrocinem entidades desportivas
legalmente cadastradas na Secretaria de Estado de Esportes.

Diante da crise econômica por que passa o País, uma das áreas
mais atingidas com a falta de recursos é a do esporte amador, o que
tem criado sérias dificuldades para a manutenção das entidades
desportivas.



404
O patrocínio oferecido pelas empresas privadas não atinge a

todos os entes que promovem o esporte, restringindo-se aos clubes
de prestígio nacional e relegando as pequenas equipes a um plano
secundário.

Com o projeto em tela, visamos estender a possibilidade de
arrecadação de fundos para as entidades que lidam com o desporto
estadual, garantindo-lhes parte de seu sustento. A forma encontrada
para tanto é a troca de certificãdos de aplicação no esporte por
benefícios fiscais no que se refere ao ICMS.

Portanto, conto com o apoio dos nobres colegas a fim de que se
aprove a presente proposição, estando certo de que ela representa
um grande avanço para a disseminação da prática esportiva em nosso
Estado.

- 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° 3.250/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Diretor do Colégio São Luis
Gonzaga, do Município de Elói Mendes, pelos 75 anos dessa
instituição.

N° 3.251/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Fundação de
Ensino e Pesquisa do Sul de Minas pela instalação de unidade
acadêmica dessa fundação no ! Município de Três Pontas. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 3.25212002, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando
seja formulado apelo ao DiretorGeraI do Instituto de Geociências
Aplicadas com vistas a que seja encaminhado à Comissão e aos
Municípios de Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otôni um pré-laudo
relativo à demarcação de limite entre esses municípios.

N° 3.253/2002, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando
sejam tomadas as devidas providências com vistas a se verificarem e
se homologarem os marcos divisórios entre os Municípios de
Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otôni.

Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando a realização de
fórum técnico para discutir os temas que menciona. (- A Mesa da
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Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Pastor
George.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Márcio Kangussu, Luiz Menezes e Ivair Nogueira (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto.
• Deputado Ambrósio Pinto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores presentes na galeria, iniciativas que visam a
atender ao social merecem de nós, parlamentares comprometidos
com os interesses da coletividade, total apoio e reconhecimento. Um
bom exemplo disso é a criação do Serviço de Engenharia Pública em
Belo Horizonte.

Como é do conhecimento geral, as médias e grandes cidades
mineiras, a exemplo do resto do País, sofrem, atualmente, com os
problemas causados pelas construções clandestinas em suas
periferias. As moradias são edificadas fora das normas técnicas, em
desacordo com a legislação municipal. Isso põe em risco a vida da
população mais carente, que não possui recursos para arcar com a
elaboração de um projeto arquitetônico.

A adequação de projetos de edificação para a regularização, a
consultoria para o atendimento a situações isoladas de risco à
moradia, a assessoria técnica a comunidades e entidades
assistenciais e o atendimento à população de baixa renda em
empreendimentos de pequeno porte são alguns dos muitos benefícios
que o novo serviço, criado em Belo Horizonte no último dia 17 de
janeiro, através da Lei n° 8.604, prestará. Com isso, a população
carente poderá ter suas casas construídas seguindo as normas
técnicas, através da elaboração de um projeto arquitetônico gratuito,
que inclui as partes estrutural, elétrica e hidráulica, além da assessoria
de um profissional durante a construção.

Os engenheiros civis e os arquitetos associados às entidades de
classe também serão beneficiados, pois poderão se cadastrar para
participar do programa. Além disso, as universidades terão a
oportunidade de fornecer mão-de-obra técnica e qualificada.

Não podemos nos esquecer do trabalho árduo realizado pelo
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Instituto Mineiro de Engenharia Civil - IMEC -, através de seu
Presidente, engenheiro civil e Conselheiro do CREA, Ivan Carlos da
Costa, para a concretização desse projeto.

Trata-se de um projeto que tem como princípio básico criar uma
cultura de utilização do espaço urbano, adequada aos aspectos legal,
técnico, ambiental, da segurança õ da estabilidade das construções.

A criação desse Serviço deverá servir de exemplo para outras
cidades mineiras de médio e grande portes, que enfrentam,
atualmente, problemas semelhantes em se tratando da utilização do
espaço urbano.

Os programas na área social, com gestão e formato inovadores,
baseados em parcerias com diversos setores da sociedade são
aqueles que merecem o apoio político e o respeito da sociedade.

Respeitar o direito do cidadão, principalmente daqueles menos
favorecidos, no que se refere à vida e à moradia, não é uma
concessão, é uma obrigação que deve ser adotada por todos os
parlamentares comprometidos com o conceito básico de um governo
democrático.

Parabéns ao Prefeito de Belo Horizonte em exercício, Fernando
Pimentel, e a todos os que contribuíram para a concretização de um
projeto tão importante, que visa a atender ao social. Muito obrigado.

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

palavra ditadura remete-nos a formas de governo em que todos os
poderes se concentram nas mãos de um partido, de uma classe, de
um grupo, de uma assembléia ou mesmo nas mãos de um único
indivíduo. Não há espaço para nova proposta, nova idéia nem
pensamento modificador. Não há lugar para questionamentos,
esclarecimentos nem para nenhum movimento que abale, ou mesmo
vislumbre, a partilha do poder decisório. Essa é a ditadura comum. E a
ditadura que conseguimos facilmente perceber em virtude de seu
claro, aberto e evidente interesse na obtenção do domínio absoluto ; E
o inimigo do qual sabemos a posição, o objetivo e a forma de agir. E o
inimigo identificado que torna a batalha mais franca e menos covarde,
se é que assim podemos considerar.

Srs. Deputados, vivi na pele a chamada ditadura da baioneta. No
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início de minha carreira política, lutei contra o regime autoritário
que dominava o Brasil desde 1964. Fui perseguido. Recordo-me bem
das reuniões secretas de que participei em porões, casas
abandonadas e outros lugares de difícil acesso e desconhecidos dos
militares, senhores do poder. Aliás, na época, senhores de tudo e de
todos, donos da razão e detentores da verdade absoluta.

O que me fez continuar lutando foi o mesmo motivo que me mantém
vivo e ativo até os dias de hoje. Foi a certeza da existência de luz no
fim do túnel. Foi a crença na liberdade acima de tudo. Foi a esperança
de que dias menos dolorosos e mais promissores viriam, como, até
certo ponto, vieram. Acreditei. Acreditei com todas as minhas forças.
Acreditei que não viveria mais a dura implantação declarada de um
regime ditatorial. Minhas crenças se confirmaram. Não vivi, realmente,
um novo e declarado regime ditatorial. Vivi algo pior. Vivi a
implantação sub-reptícia de um regime mais nefasto, mais covarde,
desumano, hipócrita e muito, muito mais disfarçado, camuflado e
perigoso. Vivi a implantação da ditadura financeira que trocou a
baioneta pela cédula, pelo título, pela nota promissória e por tudo
aquilo que faz prevalecer o milhão sobre a razão. Acordei num
mercado persa. Tudo é vendido, tudo é comprado, tudo tem preço.
Nada resiste à oferta milionária. Consciência, moral, ética,
sensibilidade, tudo tem preço. Não sou eu quem diz.

Os meios de comunicação vêm noticiando, freqüentemente, os
efeitos da ditadura financeira. Compra-se lugar na fila, vaga na escola,
título de cidadão honorário e, como sempre, e infelizmente, compra-se
voto.

Se alguém compra de tudo, alguém vende de tudo. E a corrupção. O
Brasil perde, anualmente, vultosas quantias graças à corrupção. A
empresa X teve sua proposta favorecida em processo licitatório em
troca de propina. A empresa Y pagou mais e ganhou a concorrência.
O Deputado X tem muito dinheiro, é dono de rádio, é fazendeiro, dono
de cartório, pecuarista, exportador, vai ganhar a eleição, contratou 30
mil cabos eleitorais. Adeus ideologia. A plataforma eleitoral é a cédula
de R$100,00. Corruptor e corrompido juntos, de mãos dadas, em
busca da manutenção do pernicioso ciclo que nunca se extingue, o
ciclo da ditadura financeira. A variação da ditadura da qual o Brasil é
hoje vítima é a forma mais nociva de despotismo, se é que existe a
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menos nociva. Instala-se como infecção em nossa sociedade.
Opera com sistemas próprios que contam com a adesão incondicional
de inúmeros grupos, interessados unicamente na dominação e na
manutenção de modelos declaradamente opressores.

A ditadura financeira usa como principal instrumento de dominação
e opressão, como não poderia deixar de ser, o abuso do poder
econômico. Através desse abuso, a verdade deixa de ser
considerada, em troca das milionárias somas; talentos são sufocados
em virtude de medíocres mensagens capazes de imbecilizar os povos
que se vêem como reféns do que deve ser visto, feito, aprendido e
utilizado. Através do abuso do poder econômico, são mantidas
posições hipócritas que oferecem dois pães com manteiga como
remédio para a fome e a miséria, mas guardam, a sete chaves, o
caviar e o champanhe, para oportuna degustação.

Tudo parece estar a venda. As consciências são tabeladas, as
decisões revertem-se através do financiamento de longo prazo,
operações de "leasing" são a solução para obtenção de vantagens, a
moral se deprecia e ainda sobra o saldo devedor.

Tudo é levianamente negociado, e, às vezes, nos pegamos neste
flagrante comportamento como se a melhor maneira de atingir nossos
objetivos fosse essa. Aprendemos e ensinamos assim.

Conceituados jornais da capital nos chamam a atenção para o fato
de que o Estado perde R$1.000.000.000,00 a cada período de quatro
anos, em razão da corrupção. São R$250.000.000,00 por ano. Mais
de R$20.000.000,00 por mês.

E muito difícil pensar. E difícil até imaginar.
Segundo esses mesmos jornais, o dinheiro tem destino certo. Serve

para manter a ditadura financeira, para comprar votos e corromper
Prefeitos, através das emendas apresentadas ao orçamento da União.

Cada brasileiro já nasce devendo R$6.700,00 em virtude da
corrupção, além de ser o Brasil o 460 país mais corrupto do mundo,
segundo dados do Banco Mundial! A estrutura que alimenta que esse
honroso 46° lugar é a da ditadura financeira, que, em troca, se
alimenta da corrupção.

Abordo esse tema com a certeza de que se faz urgentemente
necessária a tomada de posição relativa à situação explicitada.

Já não podemos suportar os efeitos dessa, desculpem o termo,
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roubalheira.

Quem usa práticas como as anteriormente citadas, rouba. Rouba
mesmo! Rouba do povo, de si próprio e atrasa todo o processo do
desenvolvimento.

Corrigir desvios de caráter e de conduta é muito difícil, mas nem
sempre o desonesto é desprovido de inteligência.

Apelando para a inteligência do desonesto, sugiro-lhe que seja
honesto por inteligência, sob pena de não sobrar nada para ninguém.
Esse processo é autodestrutivo, autofágico, suicida.

Sozinho, não se vai a lugar nenhum. Sei que minhas palavras
encontram eco em muitas consciências e corações aos quais peço,
encarecidam ente, que trabalhem, arduamente, contra essa
devastadora e maldosa ditadura financeira.

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte)* - Prezado Deputado
Geraldo Rezende, faço coro com as palavras de V. Exa.,
parabenizando-o por denunciar e chamar a atenção da sociedade
para uma questão importante e presente no cotidiano, que ajuda a
fazer a história e que, lamentavelmente, está dentro do que V. Exa.
bem denomina de ditadura financeira, que compra as consciências,
inclusive as dos mais humildes, dos mais sofridos. Utilizam-se do
poder econômico para corromper a consciência das pessoas e ditar
regras para a sociedade. Usurpam, roubam o sacrifício e o suor do
povo brasileiro. E V. Exa. chama a atenção para uma questão
importante: aqueles que disputam os mandatos nesta Casa e nos
outros parlamentos pelo Brasil afora, principalmente em Brasília,
custeados, financiados pelo poder econômico, que compromisso
poderão celebrar com o povo brasileiro, a não ser ajudar na indústria
da corrupção, da safadeza, da roubalheira que capitaneia o País?

Por isso, prezado Deputado Geraldo Rezende, aplaudo a atitude de
V. Exa. por chamar a atenção do povo de Minas Gerais, a fim de que,
em outubro, as consciências se voltem para os homens e para as
mulheres de bem de Minas e do Brasil. Parabéns.

O Deputado Geraldo Rezende* - Parabenizo e agradeço ao ilustre
Deputado Agostinho Silveira o oportuno aparte. Sr. Presidente, não
podemos aceitar essa ditadura financeira. Parece-me que não terá
fim. Mas vamos lutar, vamos em frente. E preciso coragem. E preciso
vencê-la. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputdo Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público presente nas galerias, ocupo esta tribuna para abordar fatos
que ocorreram na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes envolvendo os
nomes do Delegado Alexandre Liberal e da Ora. Andrea. Posso falar
isso com muita tranqüilidade, porque, como ex-Presidente da CPI do
Narcotráfico, batemos diretamente com essa Divisão, que era alvo de
várias denúncias, que foram j comprovadas por nós. Foram afastadas
várias pessoas, vários Delegados.

O Dr. Alexandre Liberal, a Ora. Andrea, o Inspetor Gabriel e os
Detetives Eduardo, Marcelino e Santana hoje fazem parte dessa
Divisão, que está sendo comandada por pessoas capacitadas e
honestas.

"Pela matéria divulgada no jornal 'Estado de Minas" do dia 26 de
março, podemos perceber claramente a desvalorização dos homens
públicos e o incentivo ao crime organizado, pois, ao expor e tentar
ridicularizar a força pública, também se nos depara uma comparação
inverídica e desmoralizadora de um importante órgão estadual,
quando intencionalmente se fez mostrar fotografias antigas, que em
nada têm que ver com o presente.

Conhecendo os policiais expostos indevidamente, e apenas por uma
"vontade inescrupulosa" e sensacionalista, temos a certeza de que a
verdade, em breve, será refletida na conclusão dos trabalhos da
justiça criminal, que julgará a ramificação do crime organizado em
tela.

Deve ser objeto de preocupação, social a atitude de um profissional
do direito que, obrigatoriamente e por formação acadêmica, sabia que
tudo deveria ser levado a efeito através do respectivo processo legal,
motivo bastante para repudiar a total falta de ética nas denúncias
elaboradas em um canto de escritório.

Você, cidadão do bem, tenha garantia de que muito mais está por
trás das denúncias apresentadas.

Delegado Alexandre, Delegada Jndrea, Inspetor Gabriel, Detetives
Eduardo, Marcelino e Santana, a sociedade civil precisa se organizar
e banir do nosso convívio social tudo o que decorre da disseminação
do mal. Será que o mal está ou estava no coração responsável pelas
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diversas inverdades publicadas?

A nossa verdade é que a Polícia Civil, através da Divisão de Tóxicos
e Entorpecentes, acertou ao mexer no vespeiro do segmento do
narcotráfico em evidência, que era um dos mais preocupantes nas
Zonas Leste e Norte da Capital mineira.

Tanto é que até um dos órgãos da imprensa demonstrou estar
submisso a falsas verdades.

Lamentamos muito, Dr. Alexandre Liberal, Dra. Andrea, Inspetor
Gabriel, Detetives Eduardo, Marcelino e Santana, essa publicação,
pois conhecemos o trabalho que os senhores vêm fazendo na Divisão
de Tóxicos e Entorpecentes, o qual realmente mudou aquela cara que
nós, da CPI do Narcotráfico, conhecemos. E conhecemos de perto a
vergonha que era a cadeia de tóxicos e entorpecentes em Minas
Gerais. Hoje o seu trabalho honesto, transparente, incomoda muita
gente.

Quero fazer minhas as palavras de vários colegas desta
Assembléia, que pensam o mesmo. Gostaria também de dizer ao Dr.
Alexandre Liberal, à Ora. Andrea, ao Inspetor Gabriel, aos Detetives
Eduardo, Marcelino e Santana que continuem o seu trabalho, porque
o trabalho honesto e sério incomoda muita gente, e não podemos
parar.

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte)* - Agradecemos ao
Deputado Marcelo Gonçalves o aparte que nos concede. Mas também
não poderíamos nos silenciar, não poderíamos nos calar.

Primeiramente, vemos pela imprensa a divisão da Polícia Civil,
quando se fala "banda podre" da polícia. Não concordo com esta
expressão: "banda podre", porque dá a entender que metade da
polícia tem práticas não condizentes com a das Polícias Civil e Militar.
Não concordo com a expressão "banda", mas existem pessoas que
são indesejáveis em todos os segmentos da sociedade.

Mas o meu aparte tem o intuito de atestar e afirmar, de público, que
o Dr. Alexandre Liberal é uma pessoa honesta, competente, homem
livre, de bons costumes, que honra e dignifica a Polícia Civil de nosso
Estado. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado
Wanderley Ávila. Antes de ceder a palavra ao Deputado Rogério
Correia, gostaria de dizer que o Deputado Wanderley Avila disse uma
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grande verdade.

Infelizmente, em toda a sociedade, em todas as classes, existem os
bons e os maus profissionais. Hoje, na Comissão de Direitos
Humanos, apareceu um jovem empresário chamado Márcio João
Ribeiro, que vem, há quatro anos, sendo ameaçado de morte e, no
último sábado, sofreu uma tentativa, com seis tiros disparados em sua
empresa. Por incrível que pareça, são as mesmas pessoas, os
mesmos Detetives, inclusive um Detetive que já foi condenado a três
anos e oito meses de prisão e continua em atividade, cujo nome é
Ricardo, e, também, o Detetive Jamerson Dutra de Miranda, que
também já teve seu nome envolvido em alguns casos. E tudo fica na
Corregedoria da Polícia Civil, nunca se declarou nada. Hoje, na
Comissão de Direitos Humanos, apresentei um requerimento com o
nome de vários Delegados e Detetives que foram indiciados na CPI do
Narcotráfico. Até agora, os nomes estão na Corregedoria da Polícia
Civil, e ninguém sabe para onde foram. Fizemos o requerimento, e
não obtivemos resposta.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Marcelo
Gonçalves, nosso Presidente da CPI do Narcotráfico, da qual tive o
prazer de ser o relator. Quero, mais uma vez, parabenizar V. Exa. por
abordar novamente esse assunto, que temos a obrigação de não
deixar desaparecer das nossas palavras e dos atos práticos que
fazemos. Nós dois, Deputado Marcelo Gonçalves, somos algumas
vezes cobrados por possíveis injustiças que estaríamos cometendo
com a instituição Polícia Civil. Mas não é verdade. O problema é que
sabemos que a CPI, não só a nossa, mas outras também,
demonstraram a existência de uma 'banda podre" na Polícia Civil. Não
é a metade, 2/3, não sei quanto, mas uma parte podre, que existe. O
Dr. Alexandre Liberal pode, por sinal, estar sendo vítima dela, porque
substituiu o Dr. Odimar, que era o Delegado da Divisão de Tóxicos,
que foi denunciado e indiciado pela CPI, exatamente porque
recebemos inúmeras denúncias de que ele próprio ajudava o tráfico
de drogas, liberando presos no final de semana, que voltavam com
propinas, que eram distribuídas para a "banda podre" da Polícia Civil.
Foi essa denúncia que a CPI recebeu e comprovou, fazendo com que
o Dr. Odimar saísse da Divisão de Tóxicos. Agora, denúncias são
feitas contra o Dr. Alexandre Liberal, sem nenhuma prova,
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provavelmente por essa parte podre, querendo prejudicar a parte
honesta da Policia Civil, que esperamos seja maioria, mas que às
vezes fica acuada, amendrontada e nos procura para dizer que é
preciso tomar algum tipo de atitude contra os maus policiais que
compõem a "banda podre".

Quero parabenizar V. Exa., que está fazendo justiça, falando o nome
de pessoas que, no interior da polícia, procuram fazer um trabalho
limpo e que são, muitas vezes, vítimas dessa "banda podre". Na
maioria das vezes, "passam a mão na cabeça" desses maus policiais:
os que foram indiciados pela CPI do Narcotráfico ganharam prêmios,
continuam Delegados, são transferidos de um lugar para outro, mas
jamais são afastados. Nada é feito da maneira radical que seria
necessária: tirar o distintivo deles e afastá-los da polícia, para que
esta possa ser honrada, que é o desejo de todos nós. Parabéns,
Deputado Marcelo!

O Deputado Marcelo Gonçalves - Quero agradecer a palavra do
Deputado Rogério Correia. Por incrível que pareça, a denúncia contra
o Dr. Alexandre foi feita pelo Detetive Francisco Maciel, que fez
concurso na Polícia Militar, não tendo sido aprovado, e que foi expulso
da Polícia Militar, onde o Inspetor Gabriel não aprovou sua ficha como
Detetive. De um dia para o outro, apareceu Detetive em Contagem,
promovido pelo ex-Secretário da Segurança.

Não tenho dúvida de que foi feita uma armação em cima dessas
pessoas honestas, que fazem um trabalho transparente.

Espero e tenho a certeza de que o Delegado Alexandre e todos os
seus funcionários - estive lá visitando a cadeia de Tóxicos e
Entorpecentes - estão de cabeça erguida e de que a sociedade confia
nele e em sua equipe. No passado, eu, como Presidente, e os
Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Paulo Piau e Carlos
Pimenta atacamos frontalmente e provamos que havia envolvimento
de policiais na facilitação de traficantes na Delegacia de Tóxicos e
Entorpecentes. Hoje, podemos dizer com tranqüilidade que, graças a
Deus, mudou a cara. Isso incomoda determinadas pessoas.

Espero que o Secretário da Segurança, Márcio Domingues, por
quem tenho grande admiração e respeito, possa realmente cobrar,
daqui para frente, da Corregedoria. Esperamos que a Corregedoria dê
alguma satisfação à sociedade sobre todos os Delegados envolvidos.

Wk
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Houve prova do caso de um Delegado que recebeu das mãos do

maior traficante de Minas Gerais, com conexão de Rondônia, Paulo
Geovanni Sheffers, aproximadamente R$80.000,00. Quando recebeu
do traficante, disse que vendeu uma blazer numa agência em
Contagem. Juntamente com o Corregedor, verificamos toda a
documentação comprovando o fato. A notícia que tenho é que esse
Delegado foi promovido e que o Detetive continua atuando até hoje
com muita tranqüilidade. Com relação ao outro Delegado, foi provado
que tinha envolvimento com narcotráfico e quadrilha. No entanto,
recentemente foi promovido para uma delegacia em outra cidade. E
assim vai.

Queremos denunciar esse corporativismo. Temos a certeza de que
o nosso Secretário da Segurança tomará as devidas providências,
mesmo porque a Comissão de Direitos Humanos pediu audiência
junto ao Secretário por causa do empresário Márcio João Ribeiro, que
vem sendo ameaçado, há mais de quatro anos, por dois Detetives.
Um deles já foi condenado, mas continua na ativa.

Sr. Presidente, lamentamos a situação dos bons policiais que
querem realmente moralizar. Pena que um grupo de cima, maior - não
é gente pequena que está fazendo isso -, vem atrapalhando o belo
serviço da Delegacia de Tóxicos d Entorpecentes.

Quero fazer um apelo também ao Secretário de Obras para ver a
vergonha em que se encontra a estrada de Jequitinhonha a ltaobim.
Quer dizer, não há estrada, só buracos. Já enviamos requerimento à
Secretaria para tomar as devidas providências, porque essa estrada
se encontra em estado de calamidade pública. Onde não há asfalto,
por causa dos buracos, os carros atolam. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, pessoas que nos acompanham através da TV Assembléia,
a região que temos a honra de representar nesta Casa, o Norte de
Minas e o vale do Jequitinhonha, tem sido motivo de nossas
preocupações porquanto sabemos ser essa região uma das mais
carentes e que necessitam do apoio público de nosso Estado. Trata-
se de região de grande potencial, mas, ao mesmo tempo, em passado
muito recente, os Governos desdenharam de nossa região,
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desinteressaram-se e deixaram em terceiro plano o Norte de Minas
e o vale do Jequitinhonha, freqüentemente lembrados apenas em
épocas de eleição.

Hoje, o que estamos vendo é que há um esforço do Governo do
Estado em, pelo menos em pontos essenciais, cuidar dos interesses
dessa região. Duas obras estão sendo iniciadas, uma delas quase
concluída, que vão marcar época no progresso, no desenvolvimento
da nossa região. No Norte de Minas já está quase pronto o Jaíba II.
No Jequitinhonha está começando a barragem de lrapé. O Jaíba II,
para quem conhece o potencial do Norte de Minas, com os canais que
foram construídos para permitir a irrigação e a produção,
principalmente de frutigranjeiros, vai produzir frutas e alimentos para
Minas, para o Brasil e para o mundo. Há muitos anos ouvimos falar no
Jaíba. Há muitos anos o Projeto Jaíba estava no papel sendo
implantado. E é neste Governo, que tem à frente o Governador Itamar
Franco e o Vice-Governador Newton Cardoso, que estamos vendo
materializar-se, concretizar-se um sonho de toda uma região. A região
do Jaíba nunca será a mesma depois de esse projeto ser implantado
por inteiro. Hoje já existe movimentação das forças vivas da
sociedade para comporem dentro do Jaíba. Temos convicção de que
ficará na história de Minas Gerais a implantação do Jaíba II. Lá, bem
recentemente, estivemos com o Governador Itamar Franco,
inaugurando uma das etapas e lançando o asfaltamento da rodovia
que termina o asfalto entre Janaúba e Jaíba, até à beira do rio São
Francisco.

A obra de Irapé, por sua vez, ao produzir energia elétrica que vai
garantir os projetos agroindustriais do Norte de Minas, da Jaíba e do
próprio Jequitinhonha, é um projeto que, por si só, se justifica. Tanto é
verdade que há um consórcio de empresas nacionais e internacionais
que se interessaram em implantar o projeto. A CEMIG pilota um
projeto que vai ser orgulho de Minas e do Brasil, que já na sua
construção vai empregar de 4 a 5 mil pessoas. Portanto, é motivo de
alegria ver o Governo presente com duas obras maiúsculas no Norte
de Minas e no Jequitinhonha.

Em termos da segurança, que é outro setor que nos preocupa
sobremaneira, a Policia Militar, quer agora ampliar sua presença em
todos os recantos da nossa região, e a Polícia Civil, a Secretaria de
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Estado da Segurança Pública, que tem à frente o Dr. Márcio
Barroso Domingues, tem feito um trabalho de convivência pacífica, de
bom resultado em termos de segurança na região.

Em Montes Claros, no entanto, nos preocupa os níveis de
segurança. Deixou de ser nossa pacata cidade onde, por dois
mandatos, tive a alegria de ser Prefeito. Era uma cidade onde se
podia ficar na porta de casa vendo o movimento da rua, uma cidade
bucólica, que agora só existe em nossos recônditos. A Montes Claros
de hoje cresceu, está para lá de 300 mil habitantes, recebe o fluxo da
Rio-Bahia que vem para o Triângulo Mineiro. Com  a ligação da BR-
251 há um fluxo migratório do Norte e Nordeste que está passando
dentro de Montes Claros, transformando-a numa cidade onde os
furtos, roubos e assaltos têm sido uma constante. Especialmente a
questão da falta de segurança pela ação de "gangs", com a presença
de menores em conflito com a lei, fez com que projetássemos, através
da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, a construção
de um centro de recuperação de adolescentes infratores em Montes
Claros, para a região do Norte de Minas.

Lançamos a semente desse projeto por determinação do
Governador Itamar Franco, que recomendou que implantássemos
cinco centros, um em cada região.do Estado. Parabenizo a Secretária
Angela Pace, pois acaba de ser decidida a licitação, começando,
ainda este mês, a construção de um centro de recuperação de
adolescentes em conflito com a lei, em Montes Claros, e outro, em
Governador Valadares. Com o término dessa obra até o final do ano,
haverá lugar para onde serem enviados esses meninos em conflito
com a lei, onde receberão assistência e boa condição de realizar seu
trabalho. São presenças como essas, do Governo do Estado, do
Centro de Recuperação de Adolescente Infrator em Montes Claros e
da Penitenciária Regional de Máxima Segurança, em Francisco Sã,
quando nós também, como Secretário, estivemos plantando essa
idéia. E bom ver que a Secretária está conseguindo recurso federal e
do caixa estadual para viabilizar esses dois empreendimentos, obra
da maior importância para a segurança pública de Montes Claros e
região. Obras como a COPASA tem feito em Montes Claros, nos
últimos dias, quando foram assinados convênios no valor de
R$32.000.000,00 para implantação de obras de canalização de áreas
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condutoras, assim como de uma estação de tratamento de esgoto,
uma das primeiras do Estado de Minas Gerais naquela cidade.
Lamentavelmente, o convênio da COPASA foi assinado com a
Prefeitura de Montes Claros. E o que se vê, quando a obra se inicia: o
Prefeito, ao anunciar a obra, esquece-se de que todo o dinheiro é do
Governo do Estado, é dinheiro da COPASA; omite essa informação à
população. Mas nós, que tivemos a alegria de apoiar Itamar Franco e
Newton Cardoso na região do Norte de Minas, nos dois turnos,
estamos aqui para testemunhar que essa é mais uma obra do
Governo do Estado, presente em Montes Claros. Aqui estamos
agradecendo obras como essas e reivindicando mais. O Norte de
Minas e o Jequitinhonha, regiões que ficaram durante anos atrasadas
em relação às demais, precisam do apoio que têm recebido para
recuperar o tempo perdido.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia deixar de abordar o
momento mais importante e fecundo que estamos vivendo: o
momento político de Minas Gerais, envolvendo a decisão que será
tomada pelo PMDB nos próximos dias, para definir sua candidatura ao
Governo do Estado. Não fugirei a esse assunto, embora seja difícil
para nós, do PMDB, que aguardamos a definição dos nossos
próceres. Reconhecemos nas pessoas de Itamar Franco e Newton
Cardoso as duas maiores e mais respeitadas instituições do nosso
partido em Minas Gerais. E, neste momento, quando é perguntado a
um Deputado do PMDB qual a sua decisão, quem apoiará para
Governador, não é motivo de surpresa se não souber dizer. Isso
porque nós, peemedebistas, estamos vivamente interessados, mesmo
que existam divergências como parecem hoje existir, que, muito em
breve, sentem-se à mesa o nosso Governador Itamar e o nosso Vice-
Governador Newton e decidam como marcharemos nessa campanha.
O PMDB não pode se omitir neste momento; seu Diretório Regional
não pode ficar de braços cruzados. E é por essa razão que, ainda
hoje, teremos uma reunião da Bancada Estadual do PMDB com
lideranças do partido no interior do Estado, principalmente Prefeitos
das cidades mais importantes, que são do nosso partido. Hoje, à
noite, estaremos reunidos para trocar idéias, buscar alternativas,
encontrar caminhos para este momento de grande importância que
vive o PMDB em nosso Estado. Os Prefeitos das cidades-pólo, do

rÀ



418
PMDB, quase nunca são chamados a debater essas questões,
porque se encontram envolvidos no dia-a-dia de seus governos
municipais.

Pois bem hoje à noite eles terão oportunidade de falar para o
partido, e o partido, de ouvi-los num momento em que a decisão será
tomada. O povo mineiro, que tem ô PMBD na alma, não aceita que ele
fique de tora dessa disputa. Não podemos, nem de longe, imaginar
que o PMDB que está no Governo, que conquistou o poder nas urnas
nas últimas eleições, que derrotou os tucanos e colocou para tora do
Palácio da Liberdade aqueles que tratavam de forma desrespeitosa o
patrimônio do povo mineiro, fique fora dessa disputa. O povo mineiro
não aceita que o PMBD se omita meu momento como esse. O nosso
problema não é de falta de candidato, o nosso problema é que temos
dois bons candidatos. Temos dois candidatos com condições de
ganhar as eleições e derrubar os adversários na campanha deste ano.
E, por essa razão, o PMBD está vivendo o seu momento de definição
política. Não é de estranhar que estejamos aguardando uma
definição, mas, ao mesmo tempo,' estamos juntos participando do dia-
a-dia da definição que vai ser dada.

O Governador Itamar Franco assumiu este Estado num momento de
imensa carência, num momento em que Minas Gerais estava
devastada, como se tivesse passado por aqui um bando de
gafanhotos. S. Exa. soube recuperar as finanças de Minas, levantar a
cabeça de Minas Gerais. Portanto, tem feito um governo honesto,
correto e justo. Junto com ele esteve o Vice-Governador Newton
Cardoso, que não foi figura decórativa neste Governo. Ao contrário,
participou, atuou e investiu neste Governo. Neste momento o PMBD
tomará uma decisão das mais difíceis, mas confiamos que tanto
Itamar Franco quanto Newton Cardoso chegarão a um denominador
comum. Minas Gerais tem uma história muito longa e muito profícua
no seu passado e tem um porvir que é da maior importância. Temos
tempo e temos homens para preencher esse porvir e dar ao futuro de
Minas o que Minas merece. Haverá tempo para um e para outro, só
não vê quem não quer. Por essa razão fazemos um apelo desta
tribuna, um apelo à sensibilidade do Governador Itamar Franco, um
apelo à grandeza de espírito do Vice-Governador Newton Cardoso,
para que saiamos com a fumaça branca de um candidato que atenda
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nossas necessidades e que o partido caminhe rumo às eleições de
outubro com a certeza da vitória. Essa expectativa não é apenas
minha, é dos peemedebistas de todos os recantos de Minas Gerais,
onde sentimos a expectativa, mas sentimos a confiança, a certeza na
vitalidade desse partido. Hoje à noite o PMBD poderá dar o primeiro
passo para termos a decisão que definirá os destinos da nossa Minas
Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente às galerias, com muita tristeza, com muita decepção percebo
que nossa imprensa mineira está fazendo, como fez hoje no "Estado
de Minas", "mea culpa". "Mea culpa" porque entendo que a grande
imprensa brasileira, em hora alguma, abriu espaços para a discussão,
para os questionamentos das primeiras e das grandes privatizações
deste País.

Refiro-me, principalmente, à privatização ocultada pela grande
imprensa. O Congresso Nacional e o Governo Fernando Henrique
sonegaram aos brasileiros essa informação, para que não a
debatêssemos em tempo oportuno. Quando o debate veio à imprensa,
as privatizações já estavam em cima da hora, as opiniôes já estavam
formadas, e o povo, iludido. Somente as grandes centrais sindicais
posicionaram-se e levaram pancadas no lombo, heroicamente. Nesta
Casa, um grupo de parlamentares levantou-se também contra a
privatização da Vale.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Marco Régis,
escutaria, se tivesse oportunidade, o resto do pronunciamento de V.
Exa., pois é importante o combate, ainda hoje, ao processo de
privatização. E necessário combater o que foi feito, para que outros
não aconteçam.

Sei que V. Exa. vai nesse rumo, sempre na crítica ao que foi feito no
Governo Fernando Henrique Cardoso.

O Deputado Marco Régis - O "Mea culpa" de que falo a V. Exa.,
Deputado Rogério Correia, é o fato de hoje estar estampado no
"Estado de Minas" que a compra de prédios reforça a suspeita nas
privatizações das teles. Temos também o cambalacho acontecido na
privatização das "teles". Ouvi, por meio de emissora de TV a cabo - a
TVE, espanhola -, a colocação de um jornalista espanhol: Ias joias de
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Ia corona" -, pois, na verdade, eram as jóias da coroa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado, gostaria de
parabenizá-lo. Infelizmente, não poderei escutar todo o
pronunciamento de V. Exa., porque marcamos para hoje, na
Comissão de Direitos Humanos, b vinda dos trabalhadores rurais de
Buritis, que pertencem ao MS1f e que, recentemente, fizeram a
ocupação da fazenda do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Pedi o aparte porque alguns setores da imprensa quiseram colocar
esses trabalhadores rurais, que lutam por terra, como bandidos,
quando, na verdade, passam necessidades, já que a terra não é
dividida. Estamos aqui para que ebsa ilusão não seja vendida ao povo
brasileiro. Estão no teatro. Iremos escutá-los e constatar que são
trabalhadores rurais. Precisam da terra e fizeram um protesto justo,
para mostrar ao Presidente da República que a reforma agrária é
necessária, assim como queremos manifestar que a privatização não
é um programa que serve ao povo brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Menezes (em aparte) - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, minha cidade é o bero da CVRD, e todos sabemos que
essa Companhia foi vendida a preço de banana. Basta dizer que, em
Itabira, o minério sondado pela Vale, que já exportou 1 .500.000.000t
de minério de ferro, é capaz de abastecer o mundo durante mais 200
anos. Se dividirmos o minério existente em ltabira para a comunidade
mundial, haverá 2t para cada habitante da terra. A companhia foi
vendida a preço de banana, e isso revolta o povo itabirano. Obrigado.

O Deputado Marco Régis - Deputado Luiz Menezes, com muito
orgulho recebemos o aparte de V.[Exa., expressiva figura da Itabira de
Carlos Drummond de Andrade e da Itabira berço da Vale. Ninguém
melhor que V. Exa. para rechear o nosso pronunciamento com as
cores vivas do sentimento do itabir ano.

Retomo minhas palavras, afirmando que cito a manchete do jornal
"Estado de Minas" como 'mea culpa", porque, na verdade, a grande
imprensa se calou no episódio das grandes privatizações,
principalmente no que se refere àquela que foi o grande fiasco, a
grande tragédia e pela qual me sinto menos brasileiro até hoje: a
privatização da CVRD.

Naquela época, dizia que os •meus brios nacionalistas estariam
esmaecidos com a venda da Valê do Rio Doce, que se concretizou.
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Isso foi reforçado pelas palavras desse Deputado idealista, nosso
decano, Deputado Luiz Menezes. A imprensa faz "mea-culpa" quando
faz essa denúncia brilhantemente. Sinto que isso é salutar, porque
está nas entrelinhas, pois criticar as privatizações é levar-nos ao
remorso, pois, no passado, houve um grande esforço e o suor do povo
brasileiro e de Presidentes da República. Cambalachos feitos por
elementos como esse Sérgio Ricardo de Oliveira, ex-Diretor do Banco
do Brasil, que ajudou a aliciar pessoas ligadas a fundos de pensão,
para a privatização da Vale do Rio Doce e do Consórcio Tele-Norte e
Leste, hoje a TELEMAR, estão estampados na primeira página do
"Estado de Minas". Deixarei aqui, para que os telespectadores não
pensem que há maquinação dos Deputados contrária às
privatizações. O Edifício Inconfidentes, situado na R. dos
Inconfidentes, em Belo Horizonte, foi avaliado em R$9.200.000,00. O
Edifício Samos, situado na R. Sete de Setembro, no centro do Rio de
Janeiro, foi avaliado em R$4.500.000,00. A venda desses edifícios
possui uma conotação suspeita. Pelas investigações feitas pelo
Ministério Público, eles foram propinas recebidas por um Diretor do
Banco do Brasil, que aliciou segmentos dos fundos de pensão da
PETROS e da PREVI: um na privatização da Vale do Rio Doce, e o
outro na privatização das nossas empresas de telefonia. Isso nos
deixa entristecidos, revoltados e indignados, porque, como disse, foi
usado o suor de milhões de brasileiros e de outros Presidentes da
República para alavancar o progresso e o desenvolvimento do Brasil,
como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esse
dinheiro saiu pelos vãos dos dedos a preço de banana, como disse o
Deputado Luiz Menezes, nas privatizações da Vale do Rio Doce e das
empresas de telefonia deste Pais. Isso nos deixa entristecidos,
indignados e revoltados. Estamos vendo que o Brasil caiu nas mãos
de cambalacheiros, de trambiqueiros e de empresas multinacionais.
Uma empresa como a Vale do Rio Doce, que fazia jus ao figurino do
neoliberalismo, eficiente, lucrativa e competitiva, preenchendo os três
requisitos da cartilha neoliberal, assim mesmo, foi vendida a preço de
banana. E o Brasil perdeu um grande trunfo e um enorme cacife na
mesa das negociações internacionais. A Vale poderia ser um
instrumento forte de negociação do Brasil frente aos estrangeiros. Se
não fosse o Governador Itamar Franco, viraríamos outra Argentina.
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Temos de dar valor a isso, O Governador pode ser criticado por
isso e aquilo, mas foi o seu sentimento nacionalista que impediu a
privatização das Centrais Elétricas de Furnas. Ele também impediu
que a CEMIG continuasse sendo dominada por sócios minoritários.

Portanto, temos de fazer esteibronunciamento, porque o que está
registrado no "Estado de Minas" é revoltante. Um cidadão, que foi
Diretor do Banco do Brasil, comprou a metade dos prédios que
mencionamos. Um amigo seu, dono de uma empresa de consultoria,
comprou o restante. Isso cheira a trambique e a cambalacho, embora
esteja processando o ex-Senador Antônio Carlos Magalhães, que o
denunciou por isso. Na verdade, de acordo com as investigações do
Ministério Público, há sérias evidências de que ele participou desse
trambique das privatizações.

Sr. Presidente, aproveito os minutos que me restam para pedir,
implorar, rogar à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
desta Casa que analise com carinho e muita ênfase o nosso projeto
protocolado nesta Casa no auge da crise energética. Trata do
aproveitamento da energia da biomassa, especificamente do bagaço
da cana, para a produção de energia, ou seja, co-geração de energia
em Minas Gerais.

E um projeto que, não sei por que motivo, sofreu descaracterização
total na Comissão de Constituição e Justiça. Ela deveria analisar o
projeto quanto à constitucionalidàde, legalidade e juridicidade, mas,
não sei por que motivo, foi apresentado o Substitutivo n° 1, que
descaracterizou o projeto totalmente.
Felizmente, na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, a pedido do Deputado Ivair Nogueira, tivemos hoje
representantes do Sindicato dos Produtores de Açúcar e de Usinas,
do Assessor de Comunicação da Federação de Agricultura de Minas
Gerais - FAEMG -, os quais elogiaram o nosso projeto. Disseram que
está completo, porque não só prevê a co-geração de energia por parte
das usinas, como também cuida do meio ambiente e da geração de
emprego.

Estranhamos, pois são dados incentivos neste País para empresas
multinacionais, como montadoras de automóveis, em que o emprego
tem custo muito alto. Cada emprego numa montadora de automóveis
tem um investimento de R$300.000,00, enquanto um emprego no
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campo ficaria por muito menos, por R$15.000,00.

Embora a crise de energia tenha sido superada - aparentemente -'
porque choveu bastante este ano, não podemos permitir que esse
projeto não vá adiante, porque significa energia verde, de recursos
renováveis, produzida com recursos brasileiros. Poderíamos, com
isso, ressuscitar o Pró-Álcool, criação brasileira, descoberta nossa
durante a crise energética do petróleo, na época do Presidente Geisel.
O Pró-Álcool foi sepultado aqui, mas renasceu em outras partes do
mundo. Estados Unidos, China e França já misturam etanol na
gasolina e, portanto, estão produzindo etanol, mas, quando importam
o combustível brasileiro, sobretaxam-no em 100% nas suas alíquotas,
especialmente os EUA.

Portanto, Srs. Deputados, especificamente membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, peço-lhes atenção para o
nosso projeto, que é verde-amarelo, ajuda este País a obter renda e
emprego. Além do mais, incentiva a produtividade no campo, o
incremento da nossa produção sucroalcooleira e, com isso, a geração
de emprego e a fixação do homem nos pequenos municípios.
Obrigado.

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

Deputados, povo de Minas Gerais, tenho um assunto importante a ser
tratado: o II Encontro das Estradas, que acontecerá em Montes
Claros, nos dias 18 e 19 de abril.

Antes, porém, gostaria de fazer um testemunho, enaltecendo o
trabalho de um Secretário de Estado que deixou as funções no dia 5,
para candidatar-se à Câmara Federal, mas prestou, principalmente
nesse período chuvoso, de dificuldades, um grande trabalho no
Jequitinhonha e no Norte de Minas.

Refiro-me ao ex-Deputado, ex-Prefeito, ex-Secretário da Habitação
Ronaldo Perin. E importante mostrarmos a força da eficiência. Em
momentos difíceis, quando algumas cidades de Minas Gerais,
principalmente do Jequitinhonha, sofreram com as intempéries, com
as chuvas que caíram abundantemente, derrubando centenas de
casas e deixando desabrigadas centenas de pessoas, o então
Secretário da Habitação Ronaldo Perin, mostrando a sua experiência
como homem público, socorreu prontamente as cidades. Esteve
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pessoalmente em cada uma delas. Por meio do programa da
COHAB a fundo perdido, conseguiu recursos para a construção de
mais de 2 mil casas e reforma de mais de 3 mil residências no Norte
de Minas e Jequitinhonha. Em Januária, 80 casas serão
reconstruídas. Com a ajuda do Prefeito Josefino, 80 famílias que não
tinham a quem recorrer tiveram o:apoio amigo do Secretário Ronaldo
Perin e do Governador Itamar Franco. Em Jaíba, serão 107 casas; em
Verdelândia, 42; em Juramento, 20; em Francisco Dumont, 20; em
Manga, 18; em Campo Azul, 16. São 303 casas sendo construídas e
mais 120 reformadas, num total de 423 residências no Norte de
Minas.

Fica registrado o agradecimento ao Secretário Ronaldo Perin e o
reconhecimento do povo do Norte de Minas. Não há nada mais
importante e digno do que construir uma casa para uma família de
baixa renda, principalmente porque as chuvas, tão escassas no Norte
de Minas, num temporal sem precedentes, destruíram 423 casas em
nossa região.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna para falar sobre um
importante encontro que acontecerá em Montes Claros: o II Encontro
das Estradas. Durante um ano, tenho usado a tribuna para denunciar
o descaso com a BR-135, para anunciar a morte de tantas e tantas
pessoas devido à irresponsabilidade do Governo Federal e do DNER,
que têm conhecimento da precariedade das nossas estradas, e não
fazem nada para frear essa sucessão de acidentes fatais. Agora, uma
luz aparece no fim do túnel.

No dia 19 de abril, autoridades como o Senador José Alencar, o
Deputado Federal Eliseu Rezende, o Secretário do Planejamento Dr.
Frederico Penido, o Deputado Federal Aécio Neves, o Dr. Paulo
Paiva, representando o BID, e o Sr. Clésio Andrade, representando a
Confederação Nacional de Transportes, estarão frente a frente com
Prefeitos, Vereadores e entidades de Montes Claros e do Norte de
Minas, debatendo a recuperação da BR-135, da BR-365, que liga
Montes Claros a cidades importantes, e da BR-251, Rio-Bahia. O
evento será patrocinado pelo Banco do Nordeste, com o apoio da
ADENE. Estaremos cobrando efetivamente, de forma clara, olhando
nos olhos, dizendo que não queremos e não aceitamos mais a
situação dessas BRs tão importantes para o Norte de Minas.
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Será, Sr. Presidente, um passo importante, porque, além da

recuperação dessas estradas, estaremos debatendo e mostrando a
importância das rodovias para o escoamento da nossa produção,
principalmente na interligação com o oceano Atlântico, com os portos
dos Estados do Espírito Santo e da Bahia.

Fica, portanto, o registro não só da nossa esperança renovada, mas
também do fruto de um trabalho de tantos e tantos meses, que
culminou com o pronunciamento, com o choro de todos os
parlamentares. Agora, podemos sonhar com o processo de
recuperação das BRs do Norte de Minas, que são tão importantes
para a economia do nosso Estado. Muito obrigado.

2 a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à T 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 n° 9, os Requerimentos n os 3.252 e
3.253/2002, da Comissão de Assuntos Municipais. 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 pelos Deputados Márcio
Kangussu, Luiz Menezes e Ivair Nogueira, cujo teor foi publicado na
edição anterior.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Pastor George,

solicitando a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à
Constituição n° 55/2001. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

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

rÁ



426
Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum para votação, mas que o há para a
discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei ri0 15.050, que dispõe sobre o
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro
Geraes, A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
opinou pela rejeição do veto. Com a palavra, para discutir o veto, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente, telespectadores da TV Assembléia, nesta oportunidade,
discutirei mais um veto do Governador do Estado a um projeto que foi
discutido com muito cuidado e com muito tempo nesta Casa. O mais
interessante é que esse projeto foi discutido com o próprio Executivo,
sendo que o Governador, a todo o momento, não só tomou
conhecimento da discussão feita na Assembléia, mas também opinou
sobre a matéria. No entanto, agora estamos diante do veto a um
projeto que foi discutido com muito cuidado nesta Casa.

Hoje, pela manhã, quando iniciava a discussão acerca desse veto,
solicitei à Presidência que encerrasse a reunião, porque não havia
quórum para realizar a discussão de um veto a uma matéria tão
importante, que diz respeito a grande parte da sociedade de Minas
Gerais e está ligada às microempresas. Foi feita a recomposição de
quórum pelo Presidente, mas, corno imaginávamos, não havia número
sequer para se fazer a discussão.

Gostaria de ter a oportunidade de me defender. Na manhã de hoje,
enquanto cumpria o meu trabalhona Comissão de Direitos Humanos,
para a qual fui designado pelo meu partido, fui acusado de obstruir a
pauta. Quero me defender dessa acusação, pois não estava presente,
já que estava nos Plenarinhos, discutindo um projeto.

Quero dizer que, da nossa pane, em nenhum momento, houve a
intenção de obstruir os trabalhos. O PSB cumpriu tudo que acordou no
Colégio de Líderes. Cumprimos todos os entendimentos acordados
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em relação à pauta da Assembléia. Não há, da nossa parte,
deliberada mente, a intenção de obstruir; temos de lamentar que
cumprimos os entendimentos, os acordos firmados, e não
percebemos o mesmo da parte daqueles que também assumiram
conosco acordos e entendimentos cumpridos. E lamentável que isso
ocorra. Depois ainda temos que suportar acusações, mesmo quando
não estamos presentes.

Alguns tentam dizer que a nossa obstrução se deu por questões
pessoais. Se fosse - estou com a ordem do dia de ontem, dia 9/4/2002
-, o primeiro veto apreciado e mantido foi a um projeto de minha
autoria. Logo depois, foi apreciado o veto que dispõe sobre a
recomposição das tabelas dos valores mensais dos vencimentos dos
cargos de chefia da FHEMIG, do HEMOMINAS e do IPSEMG.

Não existe, da nossa parte, essa idéia de promover vingança
pessoal, mesmo porque estou convencido de que aqueles que
votaram anteriormente pela aprovação do projeto, e, agora, votaram
pela manutenção do veto, pela derrota do projeto que incentiva o
esporte no Estado, não me derrotaram. Estou convencido de que
derrotaram os jovens, as crianças do nosso Estado, aqueles que
precisam tanto do esporte para o seu desenvolvimento, para que
tenham possibilidade de transformação social. Por isso não me sinto
derrotado.

Lembro-me sempre de algo que foi dito sobre Abraão Lincoin, que é
um pensamento de lenhadores: "Uma árvore é mais bem medida
quando cai por terra". E algo que aprendi na vida é que nem sempre é
possível vencer, mas não precisamos ficar derrotados e temos de
continuar nossa luta. Animo-me também com aqueles que não ficaram
pequenos e votaram no interesse público, não votaram contra uma
pessoa, mas pelo interesse público, e merecem essa ressalva da
minha parte.
Quero dizer da nossa incompreensão. Não conseguimos

compreender como o Governador conseguiu, em tão pouco tempo,
vetar tantos projetos e quebrar tantos acordos. Talvez passe isso para
sua base na Assembléia Legislativa, que não consegue cumprir os
acordos feitos. O Estado de Minas Gerais, que detém, de acordo com
os números do IBGE publicados hoje, um desemprego crescente, não
consegue compreender a importância de suas microempresas.
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estão nas micrõempresas e entendemos que o Governador não tem
razões para vetar o projeto. E interessante quando, nas razões do
veto, ele diz que veta o projeto porque considera que ele dificulta a
proteção da economia mineira. Ora, é uma aberração achar que dar
melhores condições, não impor às pequenas empresas impostos as
impede de sobreviver; achar que diminuir esses impostos dificultaria a
proteção da economia mineira. Isso é uma pérola nas razões do veto.
Imagino que não foi o Governador quem fez essa mensagem, alguém
deve ter feito.

Consideramos que o melhor imposto é o menor imposto, cobrado
sobre uma base maior. E o que vemos é a possibilidade, cada vez
maior, de termos o fechamento de empresas e de postos de trabalho.
E entende o Governador que, vetando esse projeto, mantendo uma
carga excessiva de impostos sobre as microempresas, estaria
protegendo a economia de Minas Gerais. Não é possível que, na
assessoria do Governador, não ténha alguém que mostre o elevado
número de empresas que, a cada dia, no nosso Estado, estão
fechando. E, quando isso acontece, fecham-se postos de trabalho
também. O emprego no nosso Estado, cada dia mais, some, temos
um crescente desemprego. Essa é uma matéria importante para ser
discutida, é matéria que merece, por parte dos Deputados da
Assembléia Legislativa, uma resposta vigorosa.

Imagino que os Deputados estão vendo a situação no Estado como
um todo, com o desemprego e as pessoas vindo à Assembléia em
busca de um emprego. Quando o Governador veta nossa proposta,
vemos a possibilidade, cada vez maior, de haver o aumento desse
desemprego.

E lamentável que isso aconteça e não se tenha a possibilidade de
ter um imposto menor, mas que defenda a permanência dessas
pequenas empresas gerando emprego para o jovem, para o cidadão e
para a cidadã de Minas Gerais. Essa não é uma visão moderna. Não
é isso que acontece no mundo como um todo. O que os países fazem
- e estamos acompanhando o que os Estados Unidos estão fazendo
neste momento com o Brasil - é proteger o emprego no seu país,
sobretaxando o aço brasileiro. Isso tem ação direta em Minas Gerais.

No entanto, do lado de cá, o Governo do Estado impõe taxas e
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impostos pesados às nossas empresas, especialmente as
microempresas, tirando a possibilidade de sobrevivência. Onde está a
proteção da economia mineira? Qual é a visão e o projeto do Estado
nessa área de geração de emprego? Será que é realmente isso que o
Governador está conseguindo fazer no nosso Estado? Será que está
protegendo a economia mineira ao fazer com que o imposto cresça
cada vez mais? Será que as nossas empresas estão sobrevivendo a
esse imposto alto que vemos no Estado? Enquanto isso, do outro lado
da divisa, temos alíquotas diferenciadas para as empresas. Gostaria
de conhecer o projeto e o planejamento do Governo. Já tivemos
quatro ou cinco Secretários de Planejamento e não conhecemos o
projeto.

Temos um peso sobre a empresa mineira que a impede de
sobreviver. Quando as microempresas de Minas Gerais vão competir
com as empresas dos outros Estados, encontram alíquotas diferentes.
Vemos também esse peso sobre as empresas de grande porte do
Estado, que quando vão disputar espaço no mercado internacional
encontram proteção às empresas dos outros países.

No entanto, em Minas Gerais, vemos essa visão que é diferenciada
de setor para setor. Não há planejamento ou proposta para que o
empresário de Minas Gerais possa saber como investir no Estado. Ao
mesmo tempo, há diferença em relação aos outros Estados, e as
nossas empresas não conseguem competir com eles. Isso é
lamentável.

Já temos o parecer pela rejeição a esse veto à Proposição de Lei n°
15.050. Não conseguimos entender por que a Assembléia Legislativa
perdeu tanto tempo discutindo com o Poder Executivo, que até deu
sugestões, entendendo que, da maneira como foi votado o texto final,
estavam de acordo. No entanto, quando chega ao Governador, vem o
veto ao projeto.

Agora temos uma nova discussão sobre um projeto a respeito do
qual já havia entendimento. Houve acompanhamento dos
empresários, dos trabalhadores, do Poder Executivo, do Poder
Legislativo. E agora, por parte do Governador, temos um veto. E
lamentável. Gostaria de dizer que temos uma pauta cheia de vetos. A
maioria já está em fase de votação. Temos apenas dois em fase de
discussão. Com relação aos diversos vetos, a Bancada do PSB já tem
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um entendimento. Votaremos por sua rejeição. Acompanharemos a
maioria dos pareceres. Não há, da minha parte, esse sentimento de
vingança, um sentimento menor. Aprendi que o que é público deve
estar acima daquilo que sentimos. Sem dúvida, para alguém que
militou tantos anos no esporte e tinha a expectativa de ver aprovado
um projeto que dava oportunidade para o esporte crescer no Estado,
foi uma decepção. Como todos os mineiros, sofro também a cada vez
que temas uma olimpíada e acompanhamos os resultados, muitas
vezes fracos, daqueles que representam o nosso País. Não tenho
dúvidas de que somente uma política de financiamento do esporte nos
daria a oportunidade de termos melhores resultados. Faz-me sofrer
também a falta de visão de muitos em relação ao esporte, daqueles
que fazem construção de prédios públicos em cima dos campos de
futebol amador, daqueles que fazem construções dentro de uma
quadra de esportes das nossas escolas, impedindo o acesso das
nossas crianças e dos nossos jovens ao esporte. Daquele que teve a
excelente idéia de retirar do currículo das nossas escolas a Educação
Física. Até hoje acompanhamos esse erro. Temos colhido recordes
nas nossas escolas públicas com a violência crescente, o que nos faz
ver como foi totalmente equivocada a decisão de retirar a Educação
Física do currículo escolar. E lamentável. E a falta de visão de alguns,
que acham que esporte é só rolar uma bola e não entendem a
importância da atividade esportivai Essas pessoas têm muitos aliados.
Vários administradores públicos retiraram de suas cidades os espaços
esportivos, retiraram a Educação Física das escolas. No futuro essas
pessoas serão reconhecidas como destruidoras do esporte brasileiro.
São essas pessoas de visão míope que, por razões pessoais, vetam
ou mantêm vetos a projetos e que devem ser reconhecidas, no futuro,
como aquelas que retiraram das nossas crianças a possibilidade do
acesso ao esporte.

Presidente, considero esta discussão importante, já que se trata de
veto do Governador a um projeto que interessa a toda a população de
Minas Gerais. Mas a mesma falta de quórum que tínhamos pela
manhã persiste nesta tarde.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

encerre a reunião, por falta de número regimental, e garanta ao orador
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o tempo de que ainda dispõe para continuar a discussão.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados.

Enquanto estava sendo feita a chamada, entraram em Plenário vários
outros Deputados, motivo pelo qual a Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda a nova chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados. Não há

quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 11, 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 233a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/4/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 13 Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para
verificação do número regimental: inexistência de quórum para
votação; questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de quórum para votação - Questões de ordem - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Miguel Martini;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; declarações
de voto - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
n° 15.002; discursos dos Deputados Miguel Martini, João Leite, Mauro
Lobo, Alencar da Silveira Júnior, Ermano Batista e Elbe Brandão;
questão de ordem; votação secreta; manutenção; declarações de voto
- Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.051; requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria; deferimento;
discurso do Deputado Antônio Andrade; questões de ordem; leitura do
§ 20 do art. 1° e do parágrafo único do art. 2 0; votação secreta do veto,
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salvo destaque; manutenção; questão de ordem; leitura do "caput"
do art. 20; votação secreta do veto ao "capuf' do art. 2°; rejeição;
declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Finto -
Amilcar Marfins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar E Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h14min, a lista de

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

1  Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-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 a
votação da matéria constante na pauta.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A Presidência, nos

termos da Decisão Normativa n° 7, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Não há

quórum para votação.
Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, hoje, felizmente, há
um grande número de Deputados na Casa, e é preciso notar que há
12 Deputados em comissões. Solicitaria de V. Exa. que fizéssemos
um esforço, que suspendêssemos o trabalho das comissões e que
fizéssemos uma nova recomposição de quórum, para verificarmos se
existe folga para a derrubada dos vetos em pauta, tanto o do IPSEMG
quanto o da saúde. Pediria a V. Exa. a interrupção dos trabalhos das
comissões, a fim de que fizéssemos um esforço concentrado de
votação ainda hoje.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, só gostaria de
respaldar as palavras do Deputado Rogério Correia, uma vez que
estamos com a pauta emperrada há vários dias, e que colocássemos
em votação os projetos de interesse dos Deputados, que estão
aguardando. Precisamos votar essas matérias. Insisto com V. Exa.,
portanto, no pedido formulado pelo Deputado Rogério Correia. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados Rogério
Correia e Sargento Rodrigues que está tomando todas as
providências para a recomposição do quórum. Existem 37 Deputados
em Plenário. A Presidência já solicitou aos Presidentes das comissões
que suspendam os trabalhos delas, para que possamos entrar em
processo de votação. A Presidência, nos termos da Decisão
Normativa n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

rs
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Há

quórum para votação.
Questões de Ordem

O Deputado Márcio Cunha - Quero fazer um apelo a V. Exa. Estava
participando da CPI das Carvoarias desde as 9h30min. Depois, tive de
ir para a audiência pública da Comissão de Educação, que debate a
questão dos funcionários da PRODEMGE. Lá estavam pelo menos
quatro Deputados. Então, solicito a V. Exa. que sugira aos
Presidentes dessas comissões que suspendam os trabalhos por
alguns minutos, para que votemos essa matéria.

O Deputado Alberto Bejani - Quero informar que a Bancada do PFL
está presente e pronta para derrubar os vetos.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, não tenho
bola de cristal, mas gostaria que todos raciocinassem. Na aprovação
desse projeto, todos os Deputados votaram favoravelmente. O
informativo da Assembléia está veiculando matéria segundo a qual
estivemos ao lado do funcionalismo porque previdência é coisa séria.
Acho que agora esta Casa pode consolidar a derrubada desse veto.
Tenho a certeza absoluta de que esta Casa vai cumprir o seu papel.
Muito obrigado.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos
a oportunidade de presidir a Comissão Especial que analisou as
Proposições de Lei nos. 15.002, 15.051 e 15.052. Por unanimidade,
essa Comissão Especial opinou pela rejeição do veto porque seria
uma discriminação para com os funcionários do IPSEMG não dar
aumento aos que trabalham na área da saúde. Neste momento,
estamos preocupados. Os servidores do IPSEMO que acompanham a
votação precisam entender que o processo legislativo é complicado.
Se não tivermos 39 Deputados contrários ao veto, ou seja, votando
pela rejeição do veto, ele não será rejeitado. Sabemos que não
teremos unanimidade nessa votação e não podemos correr o risco de
votar os vetos apenas com 44 ou 45 Deputados em Plenário.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, a matéria a ser votada
neste momento é extremamente importante, assim como os debates
que ocorrem nas comissões. No entanto, bastaria interromperem
aquelas reuniões por um pequeno espaço de tempo, para que os
Deputados viessem votar essa matéria, que considero a mais
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importante de todas, tanto para o pessoal do IPSEMG quanto para
o pessoal da Secretaria da Saúde, que há anos espera por um
aumento salarial.

Então, Sr. Presidente, precisamos sensibilizar os Deputados que se
encontram nas comissões para que venham aqui rapidamente nos
ajudar a resolver esse problema crônico que ameaça a vida dos
servidores.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Edson
Rezende que tem tomado todos os cuidados para que não haja
nenhuma dificuldade na votação. O pessoal da galeria está
entendendo que o processo é complicado e que não podemos votar
um veto de qualquer forma. E por isso que está havendo essa
recomposição sistemática.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel

Martini solicitando inversão da pauta da presente reunião, de modo
que o veto à Proposição de Lei n° 15.002 seja apreciado em último
lugar entre as matérias em votação. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Marco Régis - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 32

Deputados, totalizando 46 Deputados. Portanto, está ratificada a
rejeição do requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a
inversão de pauta.

Declarações de Voto
O Deputado Alberto Bejani - Votei "sim", pela inversão da pauta, por

entender que há matérias mais importantes a serem votadas, já que
há número suficiente de parlamentares nesta Casa. Fica registrada
minha votação.

O Deputado João Leite - O Deputado Miguel Martini solicitou a
inversão da pauta para que pudéssemos votar os projetos de
interesse dos servidores que lotam as galerias da Assembléia nesta



436
manhã. Lamentavelmente, ainda há esse veto na frente dessas
matérias de interesse dos servidores para ser apreciado. E um veto
importante também, trata do financiamento do esporte no Estado, que
tem de orçamento para este ano apenas R$3.000.000,00. Seria
importante a derrubada do veto do Governador a esse projeto
importante que figura na pauta em primeiro lugar.

Assim, poderíamos ter R$12.000.000,00 a serem distribuídos entre
os municípios do Estado.

A política do Governador Itamar Franco e da Secretaria de Estado
de Esporte não tem como objeto as ligas de vôlei e de futsal nem as
associações carentes do interior de Minas. Pelo contrário, tem como
alvo as grandes equipes, de alto desempenho. O trabalho que pode
ser realizado para a transformação social das crianças carentes não
interessa a esse Governo, e é exatamente essa a pretensão de nosso
projeto.

Gostaríamos de ver mantido na Casa o entendimento feito
anteriormente com o Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, de
rejeitarmos o veto do Governador. A Assembléia havia aprovado o
projeto, por compreender que atende às crianças, aos municípios
mineiros, às vilas e às favelas de Belo Horizonte e às ligas de
basquete, vôlei e futsal. Vemos, no entanto, as manifestações em
Plenário e a movimentação da Liderança, numa prova de que é
interesse do Governo manter apenas R$3.000.000,00 do orçamento
para o esporte. Parece-me que, com o apoio de muitos parlamentares,
teremos, para todo o ano, apenas R$3.000.000,00 para investir no
esporte. Estaremos atentos ã votação.

Lamentavelmente, foi rejeitado o requerimento do Deputado Miguel
Martini que permitiria o adiamento da votação dessa matéria e
priorizaria a votação dos vetos de interesse dos servidores. Vemos,
com isso, que interessa ao Governo que o veto ao nosso projeto
esteja na frente.

O interesse seria derrotar o Deputado João Leite? A mim, não vão
derrotar. Não me sinto derrotado.Os que pensam que me derrotarão
mantendo o veto do Governador,: estão enganados. Derrotarão, sim,
as crianças e o esporte deste Estado. Não me atingirão dessa forma.
Estou pessoalmente preparado para a derrota, mas as crianças do
Estado não estão. Elas não podem esperar.
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Uma política perversa exclui as crianças e os carentes do Estado.

Minha expectativa é que a Assembléia Legislativa não apóie essa
política que tem como objeto beneficiar os atletas de alto
desempenho, que já têm patrocínio.

Meu projeto pretende dar patrocínio às associações carentes, às
ligas dos 853 municípios e aos clubes de futebol amador de nossas
vilas e favelas. Mas, lamentavelmente, vamos votar com um quórum
que, sabemos, não é suficiente para a votação de vetos. Assim sendo,
que também os servidores estejam atentos! Além das crianças e dos
que querem praticar esporte em nosso Estado, também os servidores
sofrem o risco de ser derrotados nesta manhã.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelos
discursos de questões de ordem feitos anteriormente à votação do
meu requerimento, achávamos que esta Casa estava com pressa de
votar os projetos dos servidores presentes nas galerias; porém, pelo
que observo, o discurso é para a platéia, mas a prática é contra a
platéia. Nossa intenção foi agilizar a votação. Apresentamos o
requerimento para que o projeto do Deputado João Leite fosse votado
em último lugar, exatamente para não obstruir a pauta de votação. E
claro que queremos encaminhar um projeto como esse, queremos
debatê-lo e mostrar seus benefícios para a sociedade, assim como
queremos apontar os prejuízos que advirão de sua manutenção.
Nosso requerimento de inversão foi rejeitado. Com isso, o Plenário
disse ao público nas galerias que não tem pressa de votar o projeto de
interesse dos servidores.

Deixamos claro que encaminharemos a votação do veto total,
porque boa parte dos Deputados afirma que votará conosco, ajudando
em sua derrubada. Uma outra parte, equivocada, ainda acha que deve
manter o veto. Parte da ala governista quer agradar ao Secretário de
Esporte e ao Governador Itamar Franco. Então, temos de usar o
artifício regimental do encaminhamento. Em vez de candidatar-se a
Deputado, o Secretário de Esporte quer legislar, quer beneficiar um
grupo de seu interesse. Não só apresentei o requerimento, como
também votei pela inversão da pauta, porque considero que seria a
melhor atitude. Poderíamos, perfeitamente, votar os projetos de
interesse dos servidores e, depois, com tempo, discutiríamos.
Lamentavelmente, há coisas no ar. Cuidado, servidores! Dizem que
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votarão pela derrubada, mas observem o resultado. Coma a
votação é secreta, vocês se alegrarão, se realmente for votado, ou se
lamentarão, porque aparecerá apenas o resultado. Nossa papel foi
feita. Encaminharemos a votação desse veta. Obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, temos muita
pressa de votar pelo menos os três primeiros vetos da pauta.

Votamos pela manutenção da pauta, e não porque quiséssemos
atrasar a votação dos outros. Achamos que também é preciso
derrubar o veto que está colocada aí e que impede maiores recursos
para os jovens. E importante que a nossa juventude tenha esporte
saudável com o apoia e o incentiva do Governo, mas já foi feito tanto
discurso aqui que já poderíamos já estar no terceiro. Pedimos que se
votem imediatamente e se derrubem os três primeiros vetos. Vamos
votar já e atender a um interesse que é nosso também. Muita
obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.002, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não".Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Miguel
Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

presentes nas galerias, acabei de dizer que é impossível votar
conscientemente um projeto de tanto interesse para a sociedade,
principalmente para a juventude, sem um encaminhamento, sem uma
maior discussão.

Fizemos a nossa parte quando apresentamos um requerimento para
a inversão da pauta. Se o Plenário tivesse celeridade e quisesse votar
rapidamente, teria aprovado esse requerimento. Aí, faríamos a
discussão isoladamente, o encaminhamento e votaríamos o projeto. A
minha consciência está tranqüila. Não sou eu quem vai retardar a
votação desse projeto, porque o meu requerimento foi derrotado. Foi o
Plenário que disse que não tem pressa de votar, não fui eu nem os 14
Deputados que votaram comigo.
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O projeto do Deputado João Leite estabelece que uma parte do

recurso que seria destinado aos cofres públicos pelas empresas pode
ser aplicada na educação, na formação, na capacitação esportiva dos
jovens: "Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos
seguintes segmentos esportivos: ..." Vejam que há um sentimento do
Plenário de que estaria derrotando o Deputado João Leite se o veto
fosse mantido. O Deputado João Leite já é reconhecido
nacionalmente não só como atleta vitorioso, mas como cidadão, como
parlamentar. Ele não tem mais como ser derrotado. Agora, se esse
veto for mantido, os jovens, os adolescentes, têm como ser
derrotados. "O recurso pode ser para desporto educacional praticado
nos sistemas de ensino como atividade curricular, em forma da
sistemática de educação, promovida por entidades não integrantes do
referido sistema, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento
integral do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a
prática do lazer, evitando-se, assim, a seletividade e o excesso de
competitividade de seus praticantes".

Vejamos o que nos aponta esse primeiro parágrafo: quer gerar
recursos para que os adolescentes e os jovens sejam capacitados
para a prática do esporte. Para que não sejam treinados nas drogas;
que sejam treinados em sua habilidade para o esporte. E ainda se diz
aqui: "buscando dar maior consciência", ou seja, garantindo o seu
direito de cidadão, à sua cidadania.

2° - Desporto de participação, praticado de modo voluntário,
compreendendo as modalidades desportivas realizadas com a
finalidade de contribuir para a integração do praticante na vida social,
na promoção da saúde, da educação e na preservação do meio
ambiente".

O Deputado João Leite, quando Secretário Municipal de Esporte, fez
um trabalho com as crianças, com os meninos carentes, os meninos
de rua. E viveu essa experiência; portanto, sabe dessa necessidade.
Mas o Estado é insensível. Hoje, ouvimos por aí: vamos derrotar o
Deputado João Leite! Ora, o Deputado não será derrotado. São as
crianças de rua, os menores abandonados, as crianças carentes que
serão derrotadas, porque a elas será negado o direito de cidadania, o
direito de se desenvolver plenamente como cidadão, como pessoa.
São essas crianças que serão derrotadas.



440
Por isso, temos de fazer esse encaminhamento: para chamar a

atenção da sociedade e dos parlamentares para a gravidade de
mantermos esse veto. O Gove rnador é insensível, como toda a
sociedade mineira já sabe. Esse Governador não governa. Aliás, hoje
está escrito nos jornais que ele vai tirar férias - mas quando começou
a trabalhar? Ninguém sabe. E um Governador insensível, que não
está realmente preocupado com as graves questões sociais que
temos, principalmente relativas a nossas crianças e adolescentes, à
nossa juventude. Hoje, sentimos certa rebeldia para votar: "vamos
derrotar o Deputado João Leite". Ora, o Deputado João Leite jamais
será derrotado. O Deputado João Leite e seus filhos, graças a Deus,
não vão mais precisar desses recursos. Mas, sem dúvida, o pessoal
do Cafezal e do Morro de Santa Lúcia, para dizer só os de Belo
Horizonte, vai precisar. As pessoas dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri vão precisar. São essas que serão derrotadas, se esse veto for
mantido. Por isso, temos de fazer essa discussão e esse
encaminhamento.

Não queríamos fazer isso em um momento em que deveríamos
votar para os servidores, mas o Plenário disse que não quer
celeridade, que não tem pressa. E não podemos nos deixar abater;
não podemos nos deixar pressionar. E importante dizer para a
sociedade o que vai ser votado eo que significa derrotar o projeto do
Deputado João Leite, o que signifia rejeitar ou manter o veto.

"3° - Desporto de rendimento praticado com a finalidade de obter
resultados e integrar pessoas e comunidades, organizado e praticado
de modo não profissional, compreendendo o desporto amador,
identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de qualquer
forma de remuneração ou de incentivo material para atletas de
qualquer idade.

Será que não é importante integrar esse jovem? Será que não é
importante que o adolescente comece a aprender como se
sociabilizar? Será que não é importante que o jovem descubra que, se
não tem uma boa situação social, pode ter uma ascensão, porque tem
habilidades natas que só precisam ser desenvolvidas? Quantos são
desperdiçados? Uma de minhas irmãs é freira, e sua congregação
trabalha exatamente com as crianças inteligentes e que não têm
oportunidade social.
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Diz o seu fundador que é preciso que alguém cuide dos

deficientes, mas é importante não desperdiçar, por exclusão social, o
grande potencial de inteligência e de habilidades que existe na
sociedade. Esse projeto tem a intenção de aproveitar todas essas
capacidades. E a história esportiva já está a mostrar isso. Quantos
atletas se notabilizaram nacional e internacionalmente, porque por
sorte alguém lhes deu uma chance!
Não queremos sorte, queremos o Estado atuando

responsavelmente, queremos o Estado agindo preventivamente, um
Estado com sensibilidade para cuidar dessa criança, porque é
obrigação do Estado. Parece que o projeto apresentado visa a atender
aos interesses de setores comerciais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado
João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, servidores que vêm ao Plenário
desta Casa para acompanhar a votação de projetos que lhes
interessam.

O Deputado Miguel Martini, Líder da Bancada do PSB, já teve
oportunidade de se manifestar sobre a posição da sua bancada, que
votará pela rejeição do veto do Governador, nas matérias de interesse
dos servidores. Gostaria de dizer que a presença do Deputado Miguel
Martini e a minha nesta tribuna não visam a obstruir. Já sabemos
como vamos votar as matérias seguintes. A nossa presença visa a
defender um projeto em que acreditamos.

Apesar do nosso compromisso em votar essa matéria de interesse
dos servidores, não podemos abandonar um projeto em que
acreditamos. Tentamos, com os Deputados da base do Governo,
inverter a pauta. Esse veto que interessa ao esporte, esse projeto que
apresentamos iria para o último lugar. Essa era a proposta do
Deputado Miguel Martini. Ele ficaria em último lugar e votaríamos
imediatamente os projetos de interesse dos servidores. Vocês viram o
resultado da votação. Eles não querem, porque pretendem derrotar
esse projeto. Sei que não são todos os Deputados. A Deputada Maria
José Haueisen, o Deputado Edson Rezende e outros já se
manifestaram favoravelmente à rejeição do veto.

Apesar da presença de vocês na Assembléia Legislativa e do
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respeito que lhes temos, como abandonaríamos um projeto que foi
apresentado no dia 28/10/99?

Agradeço ao PFL e ao Deputado Alberto Bejani, que se manifesta
favorável à rejeição do veto.

Apresentamos este projeto, que recebeu o veto do Governador, em
outubro de 1999, e a tramitação foi lenta. Já imaginaram só agora
termos o veto a uma proposta de outubro de 1999? E trabalhamos
tanto tempo pelo projeto, discutindo-o com a sociedade, realizamos
diversas audiências públicas, foram apresentadas emendas, O
Secretário de Esportes veio à Assembléia, expôs tudo com que não
concordava no projeto. A matéria vai à sanção do Governador, que
simplesmente o veta.

Guardo aqui as manifestações favoráveis ao projeto de todo o
Estado, das ligas, associações, entidades carentes, que aguardam a
sua aprovação. A tramitação desse projeto foi sempre com
desrespeito, porque não era colocado em pauta para votação, não era
colocado na pauta da comissão. E agora acham que serei derrotado
nesta manhã, que derrotarão uma idéia que está na Casa há quase
quatro anos e que permanece no sentimento daqueles que amam o
esporte no Estado, mas que, quando recebem alguma coisa do poder
público, são migalhas.

Com outros projetos é diferente. Quero parabenizar o Presidente
Antônio Júlio, porque apresentou o Projeto de Lei n° 1.990, não de
1999, mas de 2002, que dispõe sobre a concessão de financiamento,
incentivos fiscais a projetos turísticos no Estado. Diferentemente do
meu projeto, esse já está aprovado pela Comissão de Justiça da
Assembléia. E trata do mesmo assunto: incentivo ao turismo. O
Deputado está de parabéns, o turismo precisa ser incentivado em
Minas Gerais. Espero que, diferentemente do meu, Deputado Antônio
Júlio, o de V. Exa. não demore tantos anos para ter aprovação na
Casa e que não seja rejeitado pelp Governador, como o meu, depois
de tanto tempo, com ele enviando seus assessores à Assembléia para
discutir a matéria.

Mas quero dizer também que isso está correto. As pessoas têm de
ter lado. Tenho o meu já definido. A minha trajetória, de alguém
nascido numa vila em Belo Horizonte, já está determinada. O meu
lado está sendo construído. Não abandono as coisas que aprendi
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desde criança, como atleta, as que fui aprendendo ao longo da
minha vida, O Deputado Miguel Martini disse bem que já não jogo
futebol. O meu time, o Alvorada da Vila Oeste, sentirá, porque vai
perder a oportunidade de obter recursos para a sua escolinha. Mas
estou deste lado: o das crianças, dos jovens carentes, das ligas. O
outro lado é o da proposta do Secretário e do Governo Estadual, que
não concorda com este projeto, que vai derrotá-lo, enviando este aqui
para a Assembléia Legislativa.

Como já sei qual projeto será enviado, vou fazer a leitura de
algumas coisas nele postas, as quais, para mim, são aberrações. Usar
recursos que poderiam ir para a saúde, para a educação, para o que
pretende o Secretário de Estado... E bom que a linha está delimitada.
A minha é do lado de cá, a dele é outra. Sou de oposição ao
pensamento político desse Governo em relação ao esporte.

A proposta do Governo do Estado e do Secretário é a seguinte:
"Serão beneficiadas por essa lei áreas de atividades esportivas
visando ao aprimoramento técnico e à prática esportiva de alto nível".
Prática esportiva de alto nível é aquela para a qual já existe o
patrocínio de grandes empresas, já há o direito da transmissão pela
televisão. Ele não está falando de vilas e de favelas. Está falando de
desporto de alto desempenho, desporto de alto nível. Pode receber
recurso do Estado. Depois ele diz: "Área de atividade de
desenvolvimento, treinamento de recursos humanos para o mercado
esportivo". Recurso do Estado para treinar pessoas, recursos
humanos para o mercado esportivo. Estou do outro lado, considero
que os recursos devem ir para as nossas escolas. Apenas 30% das
escolas estaduais têm espaço esportivo. Quero que o Estado invista
nas crianças das escolas públicas. Quero que o Estado invista nas
escolinhas de nossas vilas e favelas. Quero que o Estado invista nas
ligas de vôlei do interior, do Sul de Minas, do Norte, do Jequitinhonha,
do Leste de Minas, do Noroeste. Quero que o recurso seja para isso,
não para atleta de alto nível, não para criação, formação de recursos
humanos para o mercados esportivo, utilizando recursos públicos para
o mercado esportivo. Estou do outro lado, não estou do lado desse
Governo, não estou do lado dessa proposta. A minha é outra, a minha
proposta tem como alvo a criança excluída, a criança sem
oportunidade, o jovem sem oportunidade, para que eles tenham direito
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a uniforme, a uma chuteira para praticar o esporte, para que ela
tenha condição, na sua escola, de ter uma quadra para praticar o
esporte. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Mauro Lobo.
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores presentes nas galerias Quando me dispus a encaminhar
este projeto, tinha também a preocupação em não querer irritar as
pessoas que se encontram nas galerias. Muitas vezes, vocês podem
achar que isso é uma protelação de voto daquele projeto que é
aguardado por todos. Também não podemos deixar de nos manifestar
com relação ao que temos neste momento, este projeto que cria
recursos para o esporte amador em nosso Estado, O Governo, além
de vetá-lo In totum", mandou um projeto que simplesmente não
responde ou foge às características do projeto apresentado pelo
Deputado João Leite. O que precisamos, o que o Governo precisa é,
realmente, ter uma proposta para aquelas pessoas que não têm
opção, a não ser contar com o apoio do Governo. O projeto enviado
pelo Governo não atenderá a isso. Ele atenderá aos clubes que
cobram hoje mensalidades de R$150,00, R$200,00 ou mais reais por
mês. Então, não é esse o público a que precisamos atender, mas sim
devemos atender àquele público que, se tivesse que pagar R$10,00
por mês, não teria condição de fazê-lo.

Se o Governo e esta Casa não atentarem para esses aspectos,
estaremos dando as costas para a maior parte da nossa sociedade,
aquela que não freqüenta o Minas Tênis Clube, o Mackenzie, o PIC,
etc. São clubes que, eventualmente, poderiam receber recursos do
Governo para a formação de seus atletas e de mão-de-obra
especializada. Não queremos esse projeto voltado para aquela
categoria superior do atleta. Queremos que haja o esporte
disseminado para milhares de jovens. E isso que queremos. Se daí
surgir um atleta excepcional, vai ser contingência, mas não pode ser
um projeto voltado para estimular o topo do atletismo. Queremos a
base, e esta não é para competir e levar a bandeira do seu time, para
ser a elite do esporte. O Estado não tem de se preocupar com isso,
mas com a maioria dos nossos jovens, que, através da atividade
esportiva, irá adquirir condições melhores de saúde, de socialização,
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enfim, de ter uma ocupação sadia. O que ocorre hoje nas periferias
das grandes cidades e nas cidades do interior? E a falta de opção
para a juventude. Não há um esporte nas escolas, nenhuma atividade
para essa faixa etária de maior vigor físico. Esses jovens não têm
onde extrapolar essa força, onde colocar essa atividade lúdica e física
em prática. E não têm porque não há apoio do Governo. E, quando
temos um projeto desses, devemos pensar em nossa
responsabilidade social para com esses milhões de jovens espalhados
por todo o Estado. Então, não se justifica protelarmos. Penso que
essa preocupação do Deputado João Leite de os Deputados votarem
contra o projeto, para tentar infringir uma derrota ao seu autor, não
tem razão de ser. Não posso ver dessa forma. Isso seria
mesquinharia. Se não estamos satisfeitos com algum colega, temos
formas de atuar, mas não atuando dentro de um projeto de qualidade
que vai atender a milhares de jovens mineiros. Isso seria um grande
erro e uma traição a esses jovens que poderiam, em curto prazo,
contar com recursos para que, no seu meio de convivência, pudessem
exercer uma atividade esportiva sadia, ou seja, pudessem ter um
desligamento daquelas atividades mais fáceis que lhe , são
apresentadas, principalmente às ligadas ao tráfico de drogas. E isso
que temos de definir. Ou vamos dar, ou vamos cortar essa opção aos
necessitados. Esse projeto, no momento que chega aqui, já não é do
Deputado João Leite. Ele foi o autor, mas esse projeto já passou pelas
comissões e foi modificado, foi aperfeiçoado. Ele, então, passa a ser
um projeto não de um Deputado apenas, mas desta Casa. Por isso, é
que chamaria a atenção para este aspecto: é um projeto da Casa, é
um projeto de qualidade e que vale a pena ser explorado.
Quero encerrar, fazendo um apelo a V. Exas. Não estava

preocupado com o tempo, mas apenas em fazer este apelo: quando
formos votar o veto, que o façamos pela sua derrubada. E isso que a
Casa demonstrou quando o projeto foi votado aqui. Nossa consciência
quer um projeto voltado para a grande maioria daquelas pessoas que,
sem a interferência do Estado, não teriam nenhuma perspectiva.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Alencar da Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, os

Deputados Cristiano Canêdo e Fábio Avelar estão tentando trazer o
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pessoal para o Plenário. Nesse meio tempo, gostaria apenas de
falar ao Deputado João Leite que disse que a Casa está contra ele.
Seu projeto é excelente. Ele votou contra o meu projeto que trata da
fiscalização dos bingos em Minas Gerais, mas eu não disse que ele
estava contra mim. Eu lhe disse: "Deputado, o senhor é evangélico, e
esse projeto é o mesmo do Garptinho, do Rio de Janeiro. Trata da
arrecadação, fiscalização e manutenção dos bingos em Minas
Gerais".

Minas Gerais poderia ganhar R$2.000.000,00 por mês, nos 16
bingos, e ele votou contra, mas eu nunca fui contra o seu projeto.
Acho que temos de incentivar o esporte. Precisamos de recursos para
essa área, e gostaria de repetir que não existe nada de pessoal. Sou
favorável ao seu projeto, mas o recurso já está designado e poderá
aumentar se V. Exa. me ajudar a derrubar o veto ao meu projeto que
trata da "estadualização" dos bingos. E o bingo fiscalizado por Minas
Gerais, arrecadando aqui, para que o dinheiro seja aplicado no
esporte e na área social do Estado.

Gostaria que agora, Sr. Presidente, V. Exa. determinasse a
recomposição de quórum, porque precisamos votar o próximo projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, estou convencido a respeito desse veto. A proposição de
lei representa um benefício muito grande para Minas. Mas o
Governador, com sua visão míope, acabou por vetá-la. Por esta
razão, Sr. Presidente, meu voto é contra o veto do Governador a essa
proposição.

Também já me manifestei, em reunião pretérita, sobre o próximo
projeto da pauta e quero tornar à fazê-lo. Vou votar contra o veto do
Governador ao art. 20, parágrafo único, porque o veto representa um
ato de injustiça contra os servidores da autarquia.

O problema do funcionalismo público estadual não se prende
apenas a vetos e a comportamentos do Governador do Estado em
relação à sua disposição de fazê-lo. Os servidores públicos do Estado
de Minas Gerais estão iniciando o mês de abril sob o signo da
incerteza quanto à escala de pagamento de seus vencimentos
relativos ao mês de março. E um processo a que chamaríamos de
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crueldade mental - sem nos aprofundar nos dramáticos efeitos
socioeconômicos disso -, imposto pelo Executivo ao funcionalismo,
atrasando e não programando a liberação dos seus parcos proventos.
Para resumir, é um reflexo da falta de compromisso do Palácio da
Liberdade para com a classe e para com o povo mineiro.

O desrespeito para com o servidor vem, praticamente, desde que o
Governador Itamar Franco tomou posse. Entende-se que a situação
financeira do Estado é crítica, mas o Chefe do Executivo só fez
agravá-la ao formalizar a ruptura com o Governo da União. A
moratória que nunca houve, o incentivo à polêmica, o desacato ao
Palácio do Planalto, o imobilismo administrativo, eis alguns dos fatores
que conduziram Minas Gerais à caótica situação de hoje. Os
servidores, entretanto, continuam a fazer sua parte numa estrutura
quase acéfala, não merecendo ser penalizados com o esbulho de seu
direito.

Foi tendo em vista tal situação que apresentamos à Casa o Projeto
de Lei n° 157/99, compelindo o Estado a efetuar o pagamento, até o
quinto dia útil de cada mês, da remuneração dos seus bravos
servidores. Fizemos também nele incluir sanções contra o poder
público, para que o Estado compense financeiramente o servidor, em
caso de atraso.

A proposição acha-se pronta para ser incluída na ordem do dia do
Plenário, em 20 turno, após receber parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira. A referida Comissão, aliás, formalizou
emenda pela qual a lei só produzirá efeitos a partir do sexto mês de
vigência. Trata-se, com o devido respeito a nossos colegas signatários
da emenda, de subterfúgio - com o qual não concordamos - para
transferir a responsabilidade para o próximo Governo.

A cada dia que passa, intensifica-se o acompanhamento da
sociedade em relação ao trabalho deste Legislativo. E uma saudável
constatação do fortalecimento democrático, o qual devemos
incentivar, agindo com isenção e presteza em tudo que for de legítimo
interesse do povo. Ora, a classe do funcionalismo vem sendo
injustiçada de várias maneiras, seja pelo congelamento salarial, seja
pela inexistência de adequados planos de carreira, seja pelo
desestímulo gerado por uma administração dispersiva e inoperante.
Exigir que recebam seus vencimentos em dia é o mínimo que
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podemos fazer.

Com esse propósito, estamos requerendo à Mesa que seja adotado
regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei n° 157/99, na
certeza de que os colegas parlamentares estarão sensibilizados
quanto à justiça e oportunidade da nossa iniciativa.

Aqui está o requerimento. (- Lê:) "O Deputado que este subscreve,
nos termos do art. 272, inciso II, do Regimento Interno, vem requerer
a V. Exa. seja adotado regime de urgência para a tramitação do
Projeto de Lei n° 157/99, que dispõe sobre o pagamento da
remuneração dos servidores públicos e dá outras providências". Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a Deputada
Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, colegas do IPSEMG,
esperamos que hoje seja o dia do 'sim" da Assembléia Legislativa em
favor do funcionalismo público que constrói Minas Gerais.

Parabenizo o Deputado Ermanb Batista pelo discurso e informo-lhe
que há uma Comissão Especial estudando a situação dos designados
do Estado. Centenas de funcionárias de apoio às diretorias regionais
de ensino, que trabalharam 15. .20 anos, estão sendo colocadas na
rua, sem direito a um tostão.

O Presidente Antônio Júlio já se comprometeu a, após a votação
dos vetos, colocar na pauta, antes de qualquer outro, o projeto do
Deputado Ermano Batista. Esse projeto, que foi emendado pela
Comissão Especial dos Designados, toca em pontos importantes,
quais sejam: se houve concurso para 53 mil vagas, que os 53 mil
aprovados sejam aproveitados mas, a partir daí, o critério da
contagem de tempo seja o da designação e se priorizem as verbas
retidas para pagar os funcionários públicos que perderam seu
contrato, acabando o critério de atender a quem vem pedir, passando
na frente dos outros.

Parabéns aos funcionários pela mobilização. Parabéns por
mostrarem a cara ao povo de Minas Gerais, para reivindicar não
somente o que precisam, mas o que merecem pelo suor derramado
em prol da nossa sociedade. Esperamos poder contar com vocês em
todas as lutas pelo estabelecimento da justiça social neste Estado já
tão massacrado pelas injustiças. Concluo lembrando Darci Ribeiro, um
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dos mais dignos cidadãos do Norte de Minas. Disse ele, ceda vez,
que nunca deveríamos perder a capacidade de nos indignar. Vamos
caminhar juntos na indignação e na exigência de mudanças neste
Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Como não há mais Deputados

inscritos para discutir o projeto do Deputado João Leite, que é o
primeiro da pauta, peço a V.Exa. que o coloque imediatamente em
votação. Precisamos vencer a primeira etapa, para, então,
encaminhar e votar o veto do IPSEMG.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que não
iniciou o processo de votação ainda, porque, pelo Regimento Interno,
os Deputados têm o direito de fazer o encaminhamento. A Presidência
está cumprindo o Regimento. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dimas
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; "não" 17
Deputados; 4 votos "em branco", totalizando 49 votos. Está, portanto,
mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.002.
Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, agradeço aos que têm

sensibilidade, aos que entenderam e não colocaram as questões
pessoais acima das públicas. Creio que o que é público e social deve
estar sempre acima das questões pessoais. Posso até identificar
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alguns Deputados que se manifestaram que votariam pela rejeição
do veto do Governador. Lamento que tenha sido sepultada assim uma
idéia que, especialmente por parte de quem ama o esporte, as
crianças e o jovens deste Estado, recebia grande apoio.

Reafirmo que não me sinto derrotado. Não derrotaram a mim. Deus
me deu grandes experiências na vida. Deu a uma criança de vila a
oportunidade de experimentar urna grande transformação social por
intermédio do esporte, de jogar na Seleção Brasileira de Futebol, de
jogar no exterior. A mim, não impedem nenhuma oportunidade, mas
impedem a muitas crianças. Muitos não se preocupam com isso.
Frustrou-se a expectativa de tantas pessoas, de tantos cidadãos de
Minas Gerais que se empenham no trabalho com crianças de
escolinhas de treinamento para vôlei, basquete, atletismo, futebol, as
quais sequer têm espaço para praticar esporte, a quem poderíamos
ter dado essa oportunidade.

Mas vem ai um brilhante projeto do Governo; creio que a maioria
votará favoravelmente a ele, pois beneficia os atletas de alto nível,
beneficia o mercado esportivo. Quem sabe será aprovado? Virá o
projeto do Deputado Antônio Júlio, idêntico, que incentiva o turismo no
Estado de Minas Gerais. Aí os Deputados poderão votar
favoravelmente.

Lamento. Gostaria que fosse outro o autor desse projeto, que não
tivesse sido derrotado porque seu autor é o Deputado João Leite. Se
fosse assim, o projeto estaria aprovado, e o veto do Governador,
rejeitado. Lamento também que entendimentos tenham sido feitos e
palavras empenhadas de que o veto seria rejeitado. Mas acho que
não devemos mais esperar que palavras sejam cumpridas. Minha luta
permanecerá.

Lamento que hoje, nas comissões, haja tantos servidores da
Assembléia tristes por causa dessa medida de força da Assembléia,
que exonera do cargo tantos servidores que prestam serviço à Casa.
Percebemos o silêncio, mas levanto minha voz em favor desses
servidores da Casa que foram retirados de sua função por
perseguição. Estou ao lado deles. E também ao lado dos outros cujos
atos de exoneração estão prontos. Minha voz não será calada. Ficarei
ao lado desses servidores, que esperam sua recomposição salarial,
esperam receber seu pagamento em dia, na Assembléia Legislativa,
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coma todos os outros trabalhadores. Lamento a derrota desses
servidores da Assembléia Legislativa nesta manhã.

Lamento essa derrota das crianças, dos adolescentes, dos jovens,
daqueles que estão nas escolas estaduais, nas escolinhas carentes
do Estado, nas diversas cidades. Nesta manhã, eles foram derrotados
secretamente, aqui, na Assembléia Legislativa. Não temos a
oportunidade de saber o nome daqueles que derrotaram essa idéia.
Muitos têm a sensação de que derrotaram o Deputado João Leite,
mas derrotaram as crianças e os jovens.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, apesar de o voto ser
secreto, está claro qual foi o nosso voto. Votamos pela derrubada
desse veto pelas razões que já explicitamos desta tribuna.

Ficam comigo algumas preocupações. Na qualidade de Líder do
PSB, sempre temos cumprido os acordos que fazemos. Houve um
acordo que foi cumprido em parte. Lamento muito mais pelo
descumprimento do acordo feito entre as Lideranças. Daqui para a
frente, vai ficar difícil negociar, porque a negociação supõe um acordo
de cavalheiros. Um ex-Ministro me disse que, para haver um acordo
de cavalheiros, é fundamental que haja cavalheiros. E os problemas
graves, muitas vezes, são resolvidos com acordos. Lamentamos que
esse acordo de hoje tenha sido quebrado. E quem perdeu com isso foi
o povo, o jovem carente, o adolescente carente. Hoje a sociedade
ficou mais pobre. Esse acordo iria garantir, em primeiro lugar, um
melhor encaminhamento das votações no Plenário e, em segundo,
uma oportunidade para esses que já são excluídos.

Agora, o que dói mais é que, em detrimento de uma massa carente,
aflora o sentimento menor de revanche, de vingança, de cobrança
pessoal. Mas o projeto não era para o Deputado João Leite, era para
a sociedade. Por acaso, os Deputados que votaram pela manutenção
do veto têm algo contra a sociedade, contra o adolescente pobre? Ou
têm a favor? Aí, vamos observar quem votará a favor desse projeto do
Secretário, que beneficia o setor esportivo, o esporte, que já não
precisa mais de dinheiro. Vamos saber quem está do lado de quem.

Deputado João Leite, como muito bem disse, V. Exa. não foi
derrotado, V. Exa. tem o mérito por ter apresentado e debatido
amplamente esse projeto. Este Plenário reconheceu a importância
dele, quando, por unanimidade, votou favoravelmente. O que foi
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derrotado não foi o projeto. Talvez aqueles que não tenham tido a
grandeza suficiente para pensar no social, no coletivo, nos carentes,
nos pobres.

Respeitamos o voto de cada Deputado; é claro que cada um deles,
com sua consciência, é capaz de se posicionar. Mas fomos eleitos
para estar sempre a favor do povo. O rico não precisa do poder
público; quem precisa são os pobres. E estamos aqui exatamente
para isso. Obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Deputados, gostaria
apenas de reafirmar que não entendo a coerência do Plenário, que,
por duas vezes, votou favoravelmente ao projeto do ilustre Deputado
João Leite. Mas esse projeto, agõra, ao ser vetado pelo Governador,
encontra mais 17 votos contrários. Então, em nome da coerência, faço
minha declaração de voto contrário ao veto, até porque fiz mais de um
encaminhamento a favor de sua derrubada.

Gostaria de dizer que quem perdeu foi a sociedade de Minas Gerais,
o povo mineiro, principalmente aqueles que ainda estão em fase de
formação: as crianças. Com a manutenção desse veto, teremos mais
drogas e mais viciados e vamos prejudicar a formação dos jovens.
Infelizmente, vivemos aqui da Maioria. Não queremos entrar no mérito
do fato de cada Deputado contrariar o seu próprio voto, mas que leve
para a casa a reflexão de que deve ter um princípio de coerência e de
justiça para com aqueles que vão aumentar o número dos excluídos.
Porque hoje, na verdade, este Plenário reafirmou o aumento do
número dos excluídos e dos viciados em drogas, já que com o
esporte, da maneira como estava sendo proposta, teríamos a melhoria
da saúde, e não só das saúdes física e psíquica, mas da social.
Então, juntamente com o Deputado João Leite, queria manter aqui a
bandeira da resistência, em nomedo povo de Minas Gerais.

O Deputado Alberto Bejani - Gostaria de dizer ao Deputado João
Leite que o PFL manteve a palavra que deu, pois não somos homens
de duas palavras - temos apenas uma.

Gostaria de apelar aos Deputados para que, na hora da votação do
próximo veto, não apresentassem mais nada. Vamos deixar para o
Plenário resolver. Ou será que bs que gostam de obstruir, usando
outras táticas, vão colocar a mão no bolso e pagar o almoço de todos
os que aqui estão, muitos vindos de longe e alguns até faltando ao
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serviço? Gostaria, então, que fizéssemos a votação, para que
possamos mostrar a competência desta Casa. Assim, quero dizer aos
amigos que estão nas galerias que anotem os nomes de quem usar a
palavra para obstruir, a partir de agora, e esperem-nos na portaria,
para que paguem o almoço de todos vocês. Obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.051, que dispõe sobre a recomposição das
tabelas de valores mensais de vencimentos de cargos e funções de
chefia dos Quadros Especiais de Pessoal da FHEMIG e da
HEMOMINAS e dos cargos do Quadro de Pessoal do IPSEMG e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.
A Presidência vai submeter a matéria a votação, pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria

solicitando a votação destacada do "caput" do art. 2 0. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232
do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Andrade.
O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente, meu

encaminhamento é pela derrubada do veto. Quero esclarecer que,
quando o Governador opôs veto ao art. 2 0 do projeto, fê-lo para o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, naquele
momento, o impedia de aprovar o projeto na forma que estava. Mas
não faz nenhuma objeção e externou sua opinião claramente pela
derrubada do veto, entendendo que é merecido o aumento ao
funcionalismo do IPSEMG. Da mesma forma, nesta Casa, quero fazer
jus ao pronunciamento do Presidente do IPSEMG, João Diniz, que me
ligou na semana passada dizendo que é favorável à derrubada do
veto, entendendo legítima a reivindicação do sindicato e de todo o
funcionalismo. Portanto, a pedido do sindicato e do funcionalismo,
somos favoráveis à derrubada do veto. Ficou acertado que o aumento
será retroativo a 1° de outubro. Apenas ficou aberta a negociação em
relação ao pagamento que seria feito em uma única parcela, na folha
de janeiro; fica livre para ser pago em abril, maio e junho. Portanto, o
pagamento é retroativo a outubro.

Teremos duas votações: a primeira, deixa de ser obrigatório o
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pagamento em janeiro, votaremos pela manutenção. Mas o direito
é retroativo a 1 0 de outubro. Em segundo, rejeitaremos o veto e
manteremos os aumentos a partir de 1" de outubro.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria que

V. Exa. explicasse ao Plenário que, para derrubar o veto, tecla-se
"não".

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
determinasse a leitura da matéria a ser votada.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à leitura do § 20 do art. 1° e do parágrafo único
do art. 20 da Proposição de Lei n° 15.051.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
- O § 20 do art. 1° e o parágrafo único do art. 2 0, lidos pelo Sr.

Secretário, foram publicados na edição do dia 26/1/2002.
O Sr. Presidente - Em votação o veto ao § 20 do art. 1 0 e ao

parágrafo único do art. 2 0 da Propõsição de Lei n° 15.051.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dja!ma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - lvair 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 - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados, votaram "não" 9
Deputados. Está, portanto, mantido o veto ao § 20 do art. 1 0 e ao
parágrafo único do art. 20 da Proposição de Lei n°15.051. Oficie-se ao
Governador do Estado.
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Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, da mesma forma, para
ficar claro aos Deputados e aos que nos visitam hoje, pediria que V.
Exa. solicitasse fosse feita pausadamente a leitura do " caput" do art.
20, que iremos votar.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à leitura do "caput" art. 2 0 da Proposição de
Lei n°15.051.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
- O "Caput" do art. 2°, lido pelo Sr. Secretário, foi publicado na

edição do dia 26/1/2002.
O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao "Caput" do art. 2 0 da

Proposição de Lei n°15.051.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

AFIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - 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
Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim 7 Deputados; votaram 'não" 49
Deputados; houve 2 votos em branco, totalizando 58 votos. Está,
portanto, rejeitado o veto ao "caput" do art. 2 0 da Proposição de Lei n°
15.051. A promulgação.

Declarações de Voto
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

presentes nas galerias. Quero deixar um alerta: fomos o relator
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desses dois projetos. Esta Casa agora reafirmou, durante a
tramitação proposta... neste momento, o Governo usa de uma
demagogia e amplia o prazo. Estamos de acordo porque vocês
merecem, mas esperem um pouco. Este Poder foi coerente. Queria
prestar uma homenagem a todos os Deputados que mantiveram o
veto, porém prestem atenção porque, muitas vezes, ele não
regulamenta isso. Queria apenas deixar isso registrado.

O Deputado Cristiano Canêdo —Sr. Presidente, caros colegas, caros
servidores do IPSEMG, é sim uma vitória desta Casa, dos Deputados,
mas a vitória maior é dos servidores do IPSEMG que estão aqui não é
de hoje. Apresentamos emenda d esse projeto também, como foi feito
com o que concedeu aumento aos funcionários da HEMOMINAS em
novembro. Desde o mês de novembro, estão aqui os servidores nessa
luta pelos seus direitos. Estão de parabéns os servidores, mas os
maiores beneficiados não são somente os servidores, mas a
instituição IPSEMG. Ela está sendo valorizada. Muito mais do que
isso: os servidores do Estado que utilizam o IPSEMG terão agora um
IPSEMG mais forte, um IPSEMG cujos funcionários atenderão com
satisfação a todos os servidores públicos de Minas Gerais. Parabéns,
funcionários do IPSEMG.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, queria também
parabenizar os funcionários do IPSEMG por mais essa vitória
conseguida na Assembléia Legislativa, fruto da mobilização do
sindicato e também da direção do IPSEMO, que contribuíram para
que esse órgão tivesse duas importantes vitórias, uma no que diz
respeito à Previdência, valorizando o IPSEMG, outra na questão do
reajuste. Então, queria parabenizar a todos os servidores presentes
por essas duas importantes vitórias.

Queria, também, Sr. Presidente, chamar a atenção para o veto que
vem em seguida, que trata do quadro especial da Secretaria da
Saúde. Queremos agilizar essa votação para tentar derrubar o veto
que diz respeito à gratificação de saúde para o servidor, que também
merece o reajuste que os servidores do IPSEMG tiveram.
O Deputado Márcio Cunha Solicitamos que os Deputados se

mantenham em Plenário para as votações.
Quero fazer coro com todos os Deputados que me antecederam e

aos que me sucederão, porque esta Casa hoje resgata um



457
compromisso importante, que é fazer justiça aos servidores do
IPSEMG, que há muito tempo não gozavam desse benefício e que,
sem dúvida, fazem por merecer. Parabéns por estarem aqui conosco.
Parabéns por lutarem por seus direitos.
O Deputado Gil Pereira - Quero enaltecer a presença do

funcionalismo aqui, dizendo-lhes que essa unidade é muito
importante. Quero parabenizar nosso amigo Júnior, que tem feito um
belo trabalho na Presidência do IPSEMG, e a todos os Deputados que
entenderam a reivindicação desses funcionários. Quero ressaltar a
liderança do Deputado Antônio Andrade, que trabalhou junto ao
Governador, que tem um compromisso com o funcionalismo estadual.
Sua participação foi muito importante para o fortalecimento de todo o
funcionalismo e do IPSEMG, que agora vem engrandecer ainda mais
o funcionalismo estadual. Parabenizo a todos vocês por estarem aqui,
esperando a aprovação desse projeto. Parabéns a todos os
Deputados.

O Deputado Sargento Rodrigues - Votamos pela derrubada do veto.
Quero parabenizar o funcionalismo público estadual, especialmente os
funcionários do IPSEMG, que aqui se encontram, dando uma grande
demonstração de coragem e firmeza. Eles sabem, mais do que nunca,
que esta Casa atende, sim, o clamor do funcionalismo, que deve estar
sempre mobilizado para garantir seus direitos, seus interesses.
Parabéns aos servidores e ao sindicato.

Como autor da emenda ao projeto de lei que concede gratificação
de saúde aos servidores da administração, pedimos que os servidores
fiquem unidos, mobilizados, para que possamos derrubar também
esse veto, já que todos são trabalhadores e merecem ser
contemplados.

O Deputado Doutor Viana - Mais uma vez, esta Casa faz justiça.
Seria uma injustiça não dar esse aumento aos funcionários do
IPSEMG. Merecem-no os funcionários da FHEMIG, merecem-no os
funcionários da HEMOMINAS, como também merecem os
funcionários do IPSEMG. Esta Casa, atendendo à maneira ordeira,
organizada e determinada dos funcionários do IPSEMG, mais uma
vez faz justiça, dando-lhes o aumento necessário.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para à 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.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de março

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Luiz Fernando Faria, Cristiano Canêdo, Kemil
Kumaira e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Marcelo Gonçalves e Jorge
Eduardo de Oliveira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Kemil Kumaira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir os depoimentos dos Srs.
Carlos Faccina, Diretor de Assuntos Públicos, representando o Sr.
Ivan Zurita, Presidente da Nestlé Brasil Ltda.; José Pereira Campos
Filho, Presidente da ltambé; Roque Dalcin, Diretor de Produção,
representando o Sr. Ricardo Gonçalves, Presidente da Parmalat Brasil
S.A.; William Lopes Alves, 'Gerente de Compra de Leite,
representando o Sr. Ernesto Promêncio, Presidente da Danone Ltda.;
Domingos Sávio, produtor rural e ex-Prefeito de Divinópolis; e
Oswaldo Henrique Guimarães, Presidente da Cooperativa de Crédito
Rural de Divinópolis - CREDIVERDI. O Deputado Kemil Kumaira faz a
leitura dos procedimentos específicos das comissões parlamentares
de inquérito. Em seguida, o Presidente passa a palavra aos
depoentes, que fazem suas declarações e, em seguida, são
questionados pelos Deputados Luiz Fernando Faria, Kemil Kumaira e
João Batista de Oliveira. O Presidente registra a presença dos Srs.
Paulo Bernardes, Presidente da Comissão Nacional de Leite da
Confederação Nacional de Agricultura - CNA -; Thadeu Leão Pereira,
representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais
- FAEMG -; José Alberto, Presidente da CREDIPEU; Ari Araújo,
Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Oeste de Minas -



459
ASROM -; Antônio Carlos, Onofre, Antônio Leite, Marcelo Roger,
Nilton Bernardino e Oiro Ribeiro, respectivamente Presidentes dos
Sindicatos dos Produtores Rurais de Pompéu, Bambuí, Formiga,
Abaeté, Cláudio e Itapecerica. O Presidente informa que o inteiro teor
da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a colaboração dos depoentes,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Cristiano

Canêdo - Márcio Kangussu - Kemil Kumaira - Paulo Piau - Antônio
Andrade.

ATA DA 53a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO

As dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Ailton Vilela e João Leite (substituindo este à Deputada Elaine
Matozinhos, por indicação da Liderança do PSB), 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 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
suspende a reunião até que as matérias sejam apreciadas em
Plenário. As 13 horas, são reabertos os trabalhos, com a presença
dos Deputados Elaine Matozinhos, Ambrósio Pinto e Hely Tarqüínio
(substituindo os dois últimos aos Deputados Agostinho Patrús e
Amilcar Martins, respectivamente, por indicação das Lideranças do
PTB e do PSDB), membros da supracitada Comissão. A Presidente,
Deputada Elaine Matozinhos, distribui o Projeto de Lei Complementar
n° 48/2001 ao Deputado Hely Tarqüínio. Passa-se à ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei Complementar n° 48/2001 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
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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, 10 de abril ! de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Luiz Menezes.

ATA DA 1 05a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia três de abril de
dois mil e dois, comparecem na! Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, Elbe Brandão, Márcio Nangussu e Marcelo
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Ailton Vilela. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Nangussu, 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 obter esclarecimentos
sobre as arbitrariedades praticadas contra o Cabo PM Marcos Roberto
Nunes, da P Companhia Mesp no caso da apuração do crime
praticado contra o Promotor derJustiça Dr. Francisco José Lins do
Rego Santos e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
da União Colegial de Minas Gerais - UCMG -, solicitando seja
realizada uma reunião conjunta desta Comissão com a de Educação,
Ciência e Tecnologia, destinada a audiência pública, a ser realizada
no Colégio Estadual Central, para obter esclarecimentos relativos à
apuração de perseguições políticas a movimentos estudantis; da 8
Região da Polícia Militar, 16° Batalhão de Policia Militar, 20
Companhia, Grupo Antidrogas e Combate a Delitos Escolares,
solicitando apoio logístico para aprimoramento nas atividades
correlatas à missão especifica dessa região da PMMG; da Sra. Artilê
Procópio de Freitas, contendo denúncias e ameaças documentadas
por meio de ocorrências policiais; exemplar do jornal "BHZ Sul"; do Dr.
Wanderley Salgado Paiva, Juiz de Direito Corregedor de Presídios, da
Secretaria da Vara de Execuções Criminais, por meio do qual
encaminha cópia do expediente relativo à Ata de Inspeção da Cadeia
Pública do Terceiro Distrito Policial da Comarca de Contagem; da Sra.
Ana Maria Quintans Guerra de Oliveira, Vereadora à Câmara
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Municipal de Poços de Caldas, em que remete cópia de dossiê
contendo indícios de prática de tortura, constrangimento ilegal e abuso
de autoridade praticados pelo Sr. Victor Leonardo Schepis; do
Deputado Aílton Vilela, sobre denúncia envolvendo a Polícia Civil de
Três Corações em um desentendimento ocorrido no Clube
Umuarama, naquele município. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 1.955/2002, em l 0 turno, e comunica que avocou a si
a relatoria da matéria. Passa-se à 22 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° 3.225/2002. Passa-se à 32 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada uma
reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Direitos Humanos, destinada a audiência
pública, com a finalidade de colher subsídios para a elaboração do
parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n° 4112001. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir o Cabo PM Marcos
Roberto Nunes, da iS Companhia Mesp, o qual é convidado a tomar
assento à mesa. Devido à ausência do Deputado Sargento Rodrigues,
autor do requerimento que deu origem ao debate, a Presidência
concede a palavra ao Deputado Edson Rezende, para suas
considerações iniciais. Após, passa a palavra ao convidado, para que
faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - Edson Rezende

- João Leite.
ATA DA 862 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta minutos do dia três de abril de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo
Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Cristiano Canêdo,
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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 Sebastião Navarro Vieira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
n°5 1.939/2002 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) e 1.969/2002
(relator: Deputado Cristiano Canêdo), ambos no 1° turno. Passa-se à
p Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer do, relator, Deputado Cristiano Canêdo,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.865/2001, no 10
turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o
Presidente defere o pedido de vista feito pelo Deputado Hely
Tarqüínio. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
em que solicita seja realizada uma reunião com os convidados que
menciona para debater o Projeto de Lei n° 1.948/2002, que institui o
Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros
Militar do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues

- Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA soa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de abril de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Paulo Piau e Carlos Pimenta (substituindo este
ao Deputado João Batista de Oliveira, por indicação da Liderança do
PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar as matérias constantes na pauta e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: Ofícios n°5 1.011/2001 e 2/2002, do Sr.
Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, publicados no "Diário
do Legislativo" de 28/2/2002; oficio do Sr. Ivan de Sá, publicado no
"Diário do Legislativo" de 9/3/2002; e ofício do Sr. Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON-Assembléia, que responde
a solicitação da Comissão, motivada por requerimento do Deputado
Paulo Piau, aprovado na Comissão, dispondo sobre apuração de
abuso na comercialização de vacinas contra febre aftosa. Passa-se à
2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de
Lei nos 1.940/2002 (relator: Chico Rafael) e 1.95712002 (relator: Jorge
Eduardo de Oliveira). 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 do
Deputados Paulo Piau, em que solicita realização de audiência pública
da Comissão, com a presença do Sr. José Silva, Coordenador
Regional da EMATER em Uberaba, para que este apresente trabalho
sobre a instituição do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural;
solicita ainda que a Comissão seja parceira da EPAMIG na divulgação
do Programa Organização e Gestão da Pecuária Bovina de Minas
Gerais, elaborado por essa empresa, para todas as Prefeituras do
Estado; do Deputado João Batista de Oliveira em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o cancelamento das multas
aplicadas pelo IEF aos produtores de carvão, licenciados por esse
instituto; do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira em que solicita seja
convidado o Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG, para
prestar esclarecimentos sobre: a importação de leite integral e de soro
de leite no primeiro trimestre deste ano; as conseqüências desses
procedimentos, os atos de pirataria praticados por firmas estrangeiras
contra produtores de milho e soja brasileiros; as providências que
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estão sendo tomadas pela FAEMG; e do Deputado Carlos Pimenta
em que solicita seja enviado ofício à diretoria da empresa Valee, em
Montes Claros, cumprimentando-a pela participação e pela
colaboração no Programa Agente de Saúde Agropecuário, da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançado através
do IMA. 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, 10 de abril de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Kemil Kumaira -

Chico Rafael - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Às dezessete horas do dia três de abril de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão,
Dalmo Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues e Paulo Piau (substituindo o
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Elbe 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 dar prosseguimento à
discussão do relatório final da Comissão, e comunica o recebimento
de correspondência enviada por servidores designados, solicitando o
apoio da Comissão. A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Srs. Vângela Gomes Colen, João de Souza Porto, Nely de Oliveira
Castro Maciel e Regina Lucia Figueiredo Angelo, representando os
servidores designados presentes. Na ausência do relator, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, o Deputado Sargento Rodrigues inicia a leitura
do relatório, a qual passa a ser feita pelo citado relator, após sua
chegada. Colocado o relatório em discussão e votação, fazem uso do
palavra os convidados presentes'e os Deputados Sargento Rodrigues,
Paulo Piau e Dalrno Ribeiro Silva, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência suspende a reunião para a lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente atendendo a
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requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convidados e demais presentes e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2002.
Elbe Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro

Silva - Paulo Piau.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

LISTA DE ASSINANTES
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio
Kangussu, Agostinho Silveira e Eduardo Hermeto, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio
Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir convidados para obter esclarecimentos
sobre possíveis irregularidades junto à TELEMAR, tendo em vista as
denúncias em relação a procedimentos adotados por aquela empresa
para publicação da lista de assinantes. Passa-se à 3 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Presidente, Deputado Márcio Kangussu, passa a
Presidência para o Deputado Agostinho Silveira e apresenta
requerimento, em que solicita à ANATEL as informações que
menciona. Submetido à votação, o requerimento é aprovado.
Retornando à Presidência, o Deputado Márcio Kangussu, destina esta
parte da reunião a ouvir convidados sobre o assunto em questão.
Registra-se a presença dos Srs. Flávio Rauter e José Faustino Pereira
Filho. A Presidência concede a palavra ao Deputado Agostinho
Silveira, 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
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convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abri! de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Aden Santiago - Agostinho Silveira.
ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE SAUDE

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canêdo, José Braga, Marco Régis 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 Adelmo Carneiro Leão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.951/2002, para
o qual designa o Deputado Carlos Pimenta como relator. Passa-se à
3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Dlmo Ribeiro Silva, em que solicita
audiência pública para discutir a situação das pessoas portadoras de
esclerose múltipla, com convidados que menciona; do Deputado
Carlos Pimenta em que solicita reunião da Comissão para discutir a
ampliação do alojamento conjunto nos hospitais e em demais
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, com os
convidados que menciona. A Presidência informa que a reunião se
destina a obter esclarecimentos sobre a atual situação da Santa Casa
de Misericórdia Belo Horizonte, considerada a maior instituição
hospitalar do Estado, tendo em vista a retomada do convênio com o
SUS, após quase dois meses de suspensão. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir os Srs. Antônio Abrahão Caran Filho,
Diretor-Geral da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; Dr.
Homero Carvalho de Godói, Diretor de Relações de Mercado da Santa
Casa; Dr. Diógenes Coelho Vieira, Diretor-Técnico da Santa Casa; Dr.
Edgardo José Campos Meio, Diretor Clínico da Santa Casa, Dr.
Carlos Eloy Carvalho Guimarães Júnior, Diretor de Finanças da Santa
Casa e Ben-Hur Silva de Albergaria, Diretor de Suporte Operacional
da Santa Casa, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
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Presidência concede a palavra ao Deputado Marco Régis, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados pela 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 parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canêdo, José Braga e Adelmo Carneiro Leão, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado
Márcio Cunha. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter informações sobre o
financiamento e a responsabilidade do custeio de recursos humanos e
a manutenção do Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados
General Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Estado da
Saúde; Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas; Sr. Fausto Ferrer Froes,
Superintendente da FHEMIG; Sr. Luciano Wagner, Assessor Especial
da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Sr. Celso Rafael
de Oliveira, Presidente do Conselho de Saúde do Hospital de Pronto
Socorro de Venda Nova; Sra. Sandra Gea Veras, Diretora Clínica do
Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Márcio Cunha, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, o Presidente passa a palavra
aos convidados, na ordem acima mencionada, para que façam suas
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exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão com a
participação da sociedade civil a saber: Sr. Evaristo Garcia de Matos,
Lauro Mendes Freitas, Antônio de Oliveira Marcão, José Miranda,
Joana Costa Paranhos, Valdecir Santana, Edson Pimenta e Hermes
Dias, 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, 11 de abril de 2002.
José Braga-Presidente, Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N1°

1.151/2000
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De iniciativa do Deputado Márcio Cunha, a proposição sob comento

tem por escopo seja dada a denominação de Stael Mary Bicalho Motta
Magalhães ao trecho da Rodovia MG-030, no Município de Belo
Horizonte, que vai do entroncamento com a BR-365 até a divisa com o
Município de Nova Lima.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar
da matéria, oportunidade em que a considerou jurídica, constitucional
e legal e apresentou a Emenda n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este
órgão colegiado apreciá-la em caráter conclusivo, conforme dispõem
os arts. 103, 1, "b", e 102, XII, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
De pronto, convém esclarecer que a referida emenda tem por

objetivo conferir a exata descrição do trecho rodoviário a receber
denominação oficial, razão pela qual nos posicionamos
favoravelmente ao seu acatamento.

A respeito de Stael Magalhães. cumpre-nos destacar que foi pessoa
dotada de imenso carisma, cuja vida foi dedicada à família, aos
amigos e aos necessitados, sempre buscando orientá-los e
encaminhá-los na busca de emprego ou promovendo ações que
pudessem amenizar-lhes o sofrimento; é, por isso, sempre lembrada

-
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com carinho por um imenso circulo de admiradores e por todos que
dela partilharam a companhia.

Nascida em Diamantina e radicada em Belo Horizonte em 1956, a
homenageada foi professora de escola infantil, funcionária da Escola
de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, do
Departamento de Trânsito do Estado e, posteriormente, secretária do
setor jurídico da Presidência da Usiminas. A característica de
dinamismo foi uma constante até o fim de sua vida, quando sempre
atuou na solução das demandas da sociedade pela realização de
obras nesta Capital e no Estado.

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

1.151/2000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Bilac Pinto, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.367/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Marcelo Gonçalves, a proposição em tela
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Capim Branco, com sede
no mesmo município.

Tendo sido o projeto considerado pela Comissão de Constituição e
Justiça jurídico, constitucional e legal tal como apresentado, vem
agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer de cunho
deliberativo, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
As APAEs são entidades filantrópicas sobejamente conhecidas pela

destacada contribuição em prol - conforme indica sua denominação -
daquelas pessoas especiais que necessitam de peculiar atenção e
decisivo amparo para que possam alcançar o bem-estar e o
ajustamento à sociedade.

Para a consecução desse ideal, a APAE de Capim Branco vale-se
de recursos os mais diversos: desenvolve ações de coordenação e
execução de programas e de política das federações das APAE5 no
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âmbito estadual e nacional, promove a realização de estatísticas,
estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional, com o intuito
de proporcionar avanço científico e a formação de pessoal técnico
especializado.

Não nos resta dúvida, pois, de que é justa e oportuna a intenção de
se outorgar a essa entidade o titulo declaratório em reconhecimento
de sua utilidade pública.

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

1.367/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.837/2001

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei sob comento
tem por objetivo seja dada a denominação de Guido Assunção ao
trecho da Rodovia MG-752 que interliga os Municípios de Materlândia
e Rio Vermelho.

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e
Justiça procedesse ao exame preliminar da proposição, vem ela agora
a este órgão colegiado a fim de ser apreciada conclusivamente, nos
termos dos arts. 103, 1, "b" e 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a Lei n° 13.408, de 21112199, 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 com a
área em que se tenha destacado o homenageado.

Cabe observar que, em atenção à diligência dirigida ao Secretário
de Recursos Humanos e Administração, este informou a esta Casa
inexistir denominação oficial para o trecho rodoviário em referência.

Com relação ao mérito da honraria, cabe observar, conforme
salienta o autor do projeto, que Guido Assunção, nascido em
Materlândia, em 1935, e falecido em 1997, notabilizou-se por sua
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humildade, perspicácia e inteligência, o que lhe granjeou
respeitabilidade. Por duas vezes elegeu-se Prefeito Municipal de
Materlândia, ocasiões em que atuou decisivamente para que se
concretizasse a tão desejada construção da rodovia.

Nada mais justo, portanto, que a esse memorável cidadão seja
prestada a pretendida homenagem.

No entanto, é oportuno que seja dada ao art. 1° nova redação, a fim
de bem especificar o trecho rodoviário a ser denominado, pelo que
apresentamos, a seguir, emenda ao projeto.

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

1.837/2001 com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica denominado Guido Assunção o trecho da Rodovia

MG-752 que faz a interligação dos Municípios de Materlândia e Rio
Vermelho.".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.943/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em análise
pretende declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Assistência Sócio-Cultural - COMASC -, com sede no Município de
Onça de Pitangui.

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

Fundamentação
A COMASC é uma sociedade civil sem fins lucrativos, tem por

objetivo apoiar a família, particularmente a criança, a gestante, o idoso
e o portador de deficiência, oferecendo-lhes encaminhamento médico,
doação de medicamentos, distribuição de alimentos e agasalhos.
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Além do mais, desenvolve campanhas de combate a doenças
transmissíveis ou infecto-contagiosas e atividades que concorram
para a integração do deficiente na sociedade.

Esse valioso trabalho de natureza assistencial, temos convicção,
credencia a entidade a receber! o título declaratório de utilidade
pública.

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

1.943/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.961/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei sob comento
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Monsenhor Paulo.

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

Em continuidade à sua tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem por finalidade prestar serviços ao

excepcional para recuperá-lo e integrá-lo na sociedade. Para a
consecução de seus objetivos, propõe-se organizar escolas,
cooperativas e oficinas pedagógicas, estabelecer convênios com
outras instituições congêneres, órgãos públicos e empresas, no intuito
de obter informações e recursos para propiciar uma vida melhor aos
excepcionais, assim como abastecer a si mesma de forma adequada
e a um baixo custo, de acordo com as suas necessidades
assistenciais.

O importante trabalho que a entidade desenvolve nos leva a
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.
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Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.°
1.961/2002 nos termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.975/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Alberto Bejani, por meio do Projeto de Lei n°
1.975/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Instituição
Lar de Idosos Santa Clara, com sede no Município de Juiz de Fora.

Inicialmente, 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 o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Instituição Lar de Idosos Santa Clara, fundada em 15/10/96, tem

por finalidade a prática da caridade cristã por meio da assistência
social. Perseguindo essa diretriz, trabalha incessantemente para dar
proteção às pessoas idosas, buscando confortá-las espiritualmente e
amenizar suas dificuldades materiais. Por entender que a saúde é o
item que deve merecer maior cuidado, oferece-lhes diversificados
serviços médicos, inteiramente gratuitos.

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

1.975/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.993/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado João Batista de Oliveira, por meio do Projeto de Lei n°
1.993/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Horticultores do Município de Rio Manso - AHRIMAN -' com sede
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nesse município.

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

Fundamentação
A Associação dos Horticultores de Rio Manso é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, tem por meta proteger a família, a maternidade, as
crianças, os adolescentes e os idosos, além de reunir recursos
materiais e humanos, que são empregados para executar programas
de horticultura.

Igualmente, oferece apoio aos horticultores, no intuito de melhorar a
sua relação com o consumidor, e busca inserir no mercado de
trabalho, principalmente do meio rural, a mão-de-obra disponível.

A importante iniciativa que a entidade desenvolve nos leva a
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

1.993/2002 com a Emenda n° 1, formulada na Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.996/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.996/2002, de autoria do Deputado José Milton,
tem como objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Mariana.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade
e apresentou ao projeto a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
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A entidade a que se refere o projeto de lei em tela tem por

finalidade praticar a caridade cristã por meio da assistência social.
Para tanto, orienta e assiste pessoas necessitadas; anima, coordena e
promove atividades nos Conselhos Particulares e nas Obras Unidas
de sua circunscrição territorial; assegura o diálogo e a colaboração
com os órgãos do poder público; examina os relatórios das Unidades
Vicentinas que lhe são vinculadas.

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

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

1.996/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.015/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição sob
comento tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Serviço
de Obras Sociais - SOS -' com sede no Município de Brasília de
Minas.
O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela

Comissão de Constituição e Justiça e vem agora a este órgão
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Entre os objetivos da entidade, enumerados no art. 2 0 do seu

estatuto, destacam-se o prestar auxílio aos indigentes de Brasília de
Minas, promovendo sua internação em estabelecimento que lhes
proporcione nutrição, agasalho e tratamento médico; o agenciar as
pessoas aptas à alocação de empregos compatíveis com a aptidão
individual; o proteger crianças pobres, órfãs ou abandonadas, seja
internando-as em instituição de ensino, seja utilizando outros meios; o
orientar idosos e inválidos quanto aos seus direitos sociais.

O espírito de seriedade e de total desprendimento em prol do bem-
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estar dos necessitados revela-se, ainda, ante a constatação de que
o mesmo diploma prevê, no art. 27, que as atividades dos Diretores e
dos demais sócios serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
no art. 38, prevê que, no caso d 

1 
e dissolução da entidade, os bens

remanescentes serão destinados a outra instituição de fins
semelhantes, com personalidade jurídica, que tenha registro no
Conselho Nacional de Serviço Social.

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

2.015/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de abril te 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.03212002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em tela
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Patatas
Tae Kwon Do Clube, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada em 21/3/2002, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o ad. 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
2717198, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. A
entidade mostra, aliás, o compromisso de servir desinteressadamente
à coletividade, ao assumir a disposição estatutária inserta no § 2 0 do
art. 14, que determina que os membros da diretoria exercerão
gratuitamente os seus cargos, além da observância do requisito legal
que rege este tipo de entidade, verificada no § 1° do art. 2 0 do seu
estatuto, que determina que, no caso de dissolução da sociedade, o
saldo será doado, se houver, a , uma instituição de caridade de
Uberlândia.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.032/2002 nos termos
originalmente formulados.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo

Hermeto - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 47/2001
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei

Complementar n° 47/2001 dispõe sobre o pagamento de servidores
públicos licenciados para tratamento de saúde.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/1112001, a proposição
recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer pela sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade. Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos
aspectos relativos a seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a garantir aos servidores regidos

pelo Estatuto do Magistério que estejam em regência de classe ou
turma o direito à percepção do "pó-de-giz" e do "biênio", mesmo no
período em que se encontrarem licenciados por motivo de saúde.

Conforme já exposto no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, o art. 284 da Constituição mineira dispõe que "fica
assegurada ao Professor e ao Regente de Ensino, enquanto no
exercício de regência ou na orientação de aprendizagem, a percepção
de gratificação de pelo menos 10% de seus vencimentos, a título de
incentivo à docência".

A Lei n° 9.831, de 1989, que alterou a Lei n°8.515, de 1984, garante
ao professor que se encontre em efetivo exercício da regência de
turmas ou de aulas o direito à percepção da gratificação de incentivo à
docência, acrescida de percentual de 5% por biênio de exercício na
regência. A referida norma, no entanto, estabelece que os períodos de
licenças e afastamentos de qualquer natureza , bem como o
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desempenho de outros encargos diferentes de ministrar aulas,
ainda que no magistério, não serão computados como de efetivo
exercício, excetuados os períodos de gozo das férias regulamentares
e das férias-prêmio.

A medida proposta revela a meritória intenção de possibilitar a
percepção das referidas gratificações pelos servidores licenciados
para tratamento de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa
ou incurável, ou para recuperação por danos sofridos em razão de
acidente em serviço ou não provocado no exercício de suas
atribuições. Tais casos, dado o seu caráter de excepcional idade e por
força de dispositivo constitucional, ensejam o direito do servidor à
aposentadoria com proventos integrais.

No entanto, não parece razoável que o "pó-de-giz" e o 'biênio" sejam
também estendidos ao servidor para cômputo de tempo de
afastamento ou licença de saúde concedidos em situações diversas
das consideradas excepcionais, motivo pelo qual consideramos
pertinente a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que, se aprõvada, vem corrigir essa situação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 47/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1  TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 72/2001
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Assembléia e tendo

como primeiro signatário o Deputado Agostinho Silveira, a Proposta
de Emenda à Constituição n° 7212001 tem como escopo alterar a
redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e 143
da Constituição do Estado e acrescentar dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/10/2001, vem a
proposição a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
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termos do art. 201, combinado com a alínea "a" do inciso 1 do art.
111 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição sobre a qual versa este

parecer altera a redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110,111, 136,
137, 142 e 143 da Constituição do Estado e acrescenta cinco artigos
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, criando a Polícia
Ambiental Militar de Minas Gerais.

Compete à polícia florestal o policiamento ostensivo de florestas e
mananciais e a garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e
entidades públicos, especialmente da área de proteção ambiental.

A proposição institui, ainda, o Conselho Superior de Polícia
Ambiental, com a função de "coordenação e estabelecimento de
estratégias de ações de política de defesa ambiental", definindo-lhe a
composição. Define, ainda, os requisitos necessários a que oficiais e
praças da Polícia Militar possam fazer opção irretratável pela
integração nos quadros da Policia Ambiental.

O §1 0 do art. 42 da Constituição da República inclui, entre as
matérias que podem ser tratadas em lei estadual específica, as do
inciso X do § 3° do art. 142 da Lei Maior, onde se lê:

"Art.142 -
§ 30 - .

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra.".

Compete, portanto, a cada ente federado legislar sobre a respectiva
polícia militar.

O art. 61 da Carta mineira atribui à Assembléia Legislativa o poder
de dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. A isso,
cumpre aduzir que, segundo o § l°do art. 64 do mesmo diploma, as
regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação infraconstitucional
não se aplicam à hipótese de apresentação de proposta de emenda à
Constituição.

Não vislumbramos, pois, nenhum óbice de natureza jurídica,
constitucional ou legal a que a proposição prospere.
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A Lei Maior de Minas dedica uma seção inteira ao meio ambiente,

de onde se depreende o cuidado do constituinte, agindo em nome do
povo das gerais, com a causa do equilíbrio ecológico. O texto
constitucional estabelece, com toda a nitidez, os deveres do Estado
no que se refere à defesa do equilíbrio ambiental, determinando as
atribuições do poder público com vistas a dar efetividade ao direito de
todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Um dos instrumentos privilegiados no cumprimento dessas
atribuições é uma força policial com feição própria e treinamento
específico para prevenir, pelo trabalha educativo, pelo policiamento
ostensivo e, quando necessário, pela repressão, os delitos contra o
patrimônio ambiental.

Por isso mesmo, já vem tarde a iniciativa do nobre Deputado
Agostinho Silveira. Ao criar a Polícia Ambiental Militar, ele permitirá
que Minas Gerais tenha uma corporação autônoma, com recursos
próprios e poder suficiente para colocar um termo aos atentados que,
seja às escondidas, seja abertamente, são perpetrados diariamente
contra nosso meio ambiente.

O projeto original contém algumas imperfeições de ordem técnica e,
mesmo, de conteúdo.

A proposição acrescenta ao art. 90 do texto constitucional o inciso
XXVIII e, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os arts.
98 a 102. Ocorre que isso já foi feito pela Emenda à Constituição n°
39, de 2/6/99.

O art. 11 da proposta acrescenta ao texto constitucional um pretenso
art. 101. O parágrafo único desse artigo dispõe que "será
integralmente mantida a estrutura administrativa da Polícia Ambiental
Militar até que a legislação discipline o previsto neste artigo". Ocorre
que a Polícia Ambiental Militar ainda não existe, diferentemente do
Corpo de Bombeiros, que, à época da promulgação da Emenda à
Constituição n° 39, existia como um comando. O que existe é um
Batalhão de Polícia Florestal e os respectivos pelotões, companhias e
grupos. Aliás, ele foi transformado em Batalhão de Polícia Florestal e
Rural, por força da Lei Complementar n° 60, de 17/6/2001. Trata-se,
portanto, de mera unidade operacional.

O art. 11 também acrescenta um pretenso art. 102 - pretenso,
porque o art. 102 já existe no texto constitucional. Nele consta que "o
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Poder Executivo promoverá a revisão do Regulamento Disciplinar e
do Estatuto da Polícia Militar no prazo de cento e oitenta dias
contados da publicação da emenda que instituiu este artigo, visando
ao seu aprimoramento e atualização". Ocorre que, nesta Casa,
tramitam atualmente o Projeto de Lei Complementar n° 41/2001, que
contém um novo estatuto para os militares do Estado, e o Projeto de
Lei n° 1.439/2001, que contém o código de ética e disciplina militares.

Ainda no que se refere ao conteúdo, no art. 90 da proposta, que
altera a redação do art. 142 da Constituição do Estado, são arroladas,
entre as competências da corporação que pretende criar, a prevenção
criminal e a proteção do patrimônio cultural, atividades que não se
enquadram no escopo de uma polícia ambiental. No texto, aparece,
ainda, a expressão "sanitária", que se combina com o início do inciso
III acrescentado ao art. 142 para formar a expressão polícia ostensiva
sanitária", que carece de sentido no contexto.

O que aparece na Emenda à Constituição n° 39 como atribuição da
Polícia Militar e' '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".

Finalmente, cumpre lembrar que a criação de um conselho para a
área ambiental já é prevista no inciso IX do § 1° do art. 214 da
Constituição do Estado.

De fato, o texto constitucional determina o seguinte:
"Art. 214 - Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de
defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras.

§ 1° - Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este
artigo, incumbe ao Estado, entre outras atribuições:

IX - estabelecer, através de órgão colecjiado, com participação da
sociedade civil, normas regulamentares e técnicas, padrões e demais
medidas de caráter operacional, para proteção do meio ambiente e
controle da utilização racional dos recursos ambientais;". (Grifos
nossos.)

O Estado já dispõe do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, instituído pelo Decreto n° 18.466, de 29/4177, alterado pela
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Lei n° 9.514, de 29/12/87, e regido, atualmente, pela Lei n° 12.585,
de 17/7/97.

Com o fito de aprimorar a proposição, escoimando-a de tais
imperfeições, é de bom alvitre a apresentação de substitutivo. Nele
acolhemos as propostas do Deputado Paulo Piau, que dão à Polícia
Ambiental Militar a denominação de Polícia Ambiental e Rural Militar,
acrescentando às competências do órgão a proteção do meio rural, da
família rural, de seu patrimônio e dos bens produzidos ou
armazenados na unidade de produção.

Conclusão
Dadas essas razões, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 72/2001, na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO No 1
Dá nova redação aos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137,

142 e 143 da Constituição do Estado, acrescenta dispositivos a seu
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O "caput" do art. 39 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39 - São militares do Estado, os integrantes da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros Militar e da Policia Ambiental e Rural Militar, que
serão regidos por estatuto próprio, estabelecido em lei
complementar.".

Art. 20 - O inciso VII do art. 61 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Ai 61 - .....
VII - fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo

de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental e Rural Militar;".
Art. 30 - A alínea "a" do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 66 - .....
III - .....
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Policia Militar, do Corpo

de Bombeiros Militar e da Policia Ambiental e Rural Militar;".
Art. 40 - O inciso XXV do art. 90 da Constituição do Estado passa a
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vigorar com a seguinte redação:
"Art. 90 -.
XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental e Rural Militar, promover
seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;".

Art. 5°- A alínea "b" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 106- ......

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93,
os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de
Direito, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da
Polícia Militar, o do Corpo de Bombeiros Militar e o da Polícia
Ambiental e Rural Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade;".

Art. 6° - O "caput" do art. 110 e o art. 111 da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes oficiais
da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros
Militar, da Polícia Ambiental e Rural Militar, e de juízes civis, em
número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias,
excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis, em uma
unidade.

§ 1°-
Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial

militar, o bombeiro militar e o militar ambiental e rural em crime militar
definido em lei e ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do
posto e da patente de oficial e da graduação de praça.".

Art. 70 - O art. 136 da Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte inciso IV:

"Art. 136- .....
IV - Polícia Ambiental e Rural Militar.".
Art. 80 - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 137 - A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros

Militar e a Polícia Ambiental e Rural Militar se subordinam ao
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Governador do Estado.".

Art. 90 - O "caput" e os § to e 20 do art. 142 da Constituição do
Estado passam a vigorar com a redação que se segue, ficando o
artigo acrescido do seguinte inciso III e passando o inciso III a inciso
IV, com a redação a seguir:

"Art. 142 - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia
Ambiental e Rural Militar, forças públicas estaduais, são órgãos
permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina
militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do
último posto, competindo:

III - à Polícia Ambiental e Rural Militar a polícia de florestas, de
mananciais, de sítios de interesse paisagístico, arqueológico,
espeleológico e ambiental, a polícia ostensiva do meio rural,
compreendendo a proteção da família rural, do seu patrimônio e dos
bens produzidos ou armazenados na unidade de produção, além da
garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades
públicos, especialmente da área de proteção ambiental;

iv - à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia
Ambiental e Rural Militar, a função de polícia judiciária militar, nos
termos da lei federal.

§ 1 0 - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia
Ambiental e Rural Militar são forças auxiliares e reservas do Exército.

§ 20 - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o
comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar ou da
Polícia Ambiental e Rural Militar poderá ser exercido por oficial da
reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter
efetivo, cargo privativo do último posto da corporação.".

Art. 10 - O "caput" do art. 143 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 - Lei complementar organizará a Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiros Militar e a Polícia Ambiental e Rural Militar.".
Art. 11 - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias os seguintes artigos:
"Art. .... - Os oficiais e as praças lotados em unidades do Batalhão

de Polícia Florestal e Rural - BPFIor - da PMMG na data da publicação
da emenda que instituiu este artigo:terão o prazo de noventa dias para
realizar a opção irretratável de permanência na Polícia Militar.
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Art..... - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção

irretratável pela integração nos quadros da Polícia Ambiental e Rural
Militar o militar lotado em unidade da Polícia Militar ou do Corpo de
Bombeiros Militar na data de publicação da emenda que instituiu este
artigo.

Art..... - Até que lei complementar disponha sobre a organização
básica, o estatuto dos servidores e o regulamento da Polícia
Ambiental e Rural Militar aplica-se a esta instituição militar a legislação
vigente para a Polícia Militar, naquilo que tiver aplicação comum às
instituições militares estaduais.

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 2002, a ordenação de
despesas da Polícia Ambiental e Rural Militar será realizada pela
Policia Militar, até que se processe a individualização dos respectivos
orçamentos na proposta orçamentária do exercício de 2003.

Art. .... - A efetivação do desmembramento patrimonial, financeiro e
orçamentário da Polícia Ambiental e Rural Militar e da Polícia Militar
se dará na forma da lei, que disporá também sobre o respectivo
período de transição.

Parágrafo único - Lei, cujo projeto será remetido pelo Governador do
Estado à Assembléia Legislativa, no prazo de 120 dias a contar da
promulgação desta emenda, disporá sobre a estrutura administrativa
da Polícia Ambiental e Rural Militar.".

Art. 12 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Cabo Morais, Presidente e relator - João Pinto Ribeiro - Márcio

Cunha.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.938/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 276/2002, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucai o
imóvel que especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto recebeu parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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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.

Fundartientação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de São Gonçalo do Sapucaí,
para a construção de casas populares e de uma quadra poliesportiva,
atendendo ao interesse da sociedade, pois a sua vontade, desde que
não fira as leis, deve sempre prevalecer nos negócios realizados com
os bens públicos.

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 elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços
da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no § 20 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.

A par do interesse coletivo que reveste a medida, há de se notar,
ainda, que ela não acarretará nenhum ônus para o Estado.
Representa, a bem da verdade, uma redução do ativo permanente do
Tesouro, o que será amplamente compensado pelo atendimento ao
interesse público.

Entretanto, apresentamos a Emenda n° 1 ao art. 1° do projeto,
diante da necessidade de correção de erro material relativo ao nome
da escola estadual mencionada no texto.

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

1.938/2002, no 1° turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Gonçalo do Sapucaí o imóvel constituído de terreno com área de
5.230,00m2 ( cinco mil duzentos e trinta metros quadrados), no qual
funciona a Escola Estadual de Ribeiros, localizada no Distrito de
Ribeiros, nesse município, registrado sob o n° 4.074, a tis. 32 do livro
3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo
do Sapucaí.
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Parágrafo único - O imóvel de que trata esta lei destina-se à

construção de casas populares, e na área remanescente, de uma
quadra poliesportiva.".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.002/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo alterar dispositivo da Lei n° 14.134, de 28/12/2001,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de
Minas imóvel que menciona.

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

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

Fundamentação
Por meio da Lei n° 14.134, de 28/12/2001, foi concedida a

autorização legislativa ao Poder Executivo para doar ao Município de
Bela Vista de Minas imóvel de propriedade do Estado, constituído de
terreno com área total de 10.000m 2, situado nesse município, no local
denominado São Sebastião de Bela Vista, antigo Onça.

Ocorre que essa autorização foi gravada com a finalidade de
edificação do prédio da Escola Municipal José Moricato Ávila.
Todavia, posteriormente, verificou-se que esse terreno apresenta
problema de instabilidade de solo, o que o torna inadequado para a
construção de prédio escolar.

Pretende-se, por meio da proposição em tela, que seja dada ao
imóvel nova destinação, nele se implantando distrito industrial e se
construindo área pública de lazer.

Entendemos que a medida tem relevante fim social e atende ao
interesse público, visto que a instalação de um distrito industrial é de
fundamental importância para atração de empreendimentos e há no
município grande demanda por área pública de lazer.

Finalmente, cumpre-nos observar que a autorização para doação do
imóvel não é objeto do projeto de lei em pauta e que a pretendida
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alteração da destinação do imóvel não traz repercussão financeira,
orçamentária ou patrimonial, não havendo, nos termos da alínea "d"
do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, nenhum óbice à
tramitação da proposição.

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

2002/2002 no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°591/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

E de autoria do Deputado João Leite a proposição em tela, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Manso o
imóvel que especifica. Foi aprovada em 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Dando prosseguimento à sua apreciação, compete-nos agora
examinar a matéria em 20 turno, atendo-nos ao disposto no art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Em cumprimento à exigência expressa no § l' do art. 189 do mesmo
Diploma, faremos constar neste parecer a redação do vencido, que
dele faz parte.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição é um terreno urbano de 450m 2, que

deverá ser destinado à instalação de uma creche para atendimento a
crianças de famílias carentes.

Quanto ao exame dos aspectos financeiros e orçamentários
relacionados com a aprovação do projeto de lei, cumpre-nos reafirmar
que dela não advirá aumento de despesa ou incremento de receita
nas contas públicas nem impacto na lei orçamentária do Estado. Note-
se ainda que, embora a alienação em referência ocasione redução do
ativo permanente do balanço patrimonial de Minas Gerais, não é
exigido que ela esteja prevista na lei orçamentária estadual, pois a
doação é a forma prevista no projeto.

Conclusão
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Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n°591/99, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 591/99
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Rio

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

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

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo
destina-se à instalação de uma creche.

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.
Nt 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 837/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em análise
proíbe as concessionárias de serviço público do Estado de fazerem
cobrança de valores a serem repassados aos municípios e dá outras
providências.

A matéria foi aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n°1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a esta Comissão para
receber parecer para o 20 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102,
Vil, do Regimento interno.

Segue em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação
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O Projeto de Lei n° 83712000 tem o objetivo de impedir que as

concessionárias estaduais de serviços públicos façam a cobrança de
valores, de qualquer natureza ou título, a serem repassados aos
municípios ou suas entidades de administração indireta. Segundo o
autor, a intenção da medida é impedir que a CEMIG e a COPASA
promovam a cobrança das taxas de iluminação, de limpeza pública e
de coleta de lixo, declaradas inconstitucionais por diversos Tribunais
do País.

Oportunamente, a Comissão de Defesa do Consumidor se
pronunciou sobre a questão, considerando a prática da cobrança das
taxas pelas concessionárias contrária ao Código de Defesa do
Consumidor, por caracterizar a chamada operação ou venda casada.
Segundo esse entendimento, não !Ó dada ao consumidor a opção de
pagar apenas o que lhe convém ou que lhe parece legitimo: ou o
consumidor paga a conta total ou tem o serviço de fornecimento de
água ou eletricidade suspensos.

Em seu parecer para o 1° turno, esta Comissão manifestou sua
discordância quanto a essa interpretação: uma vez que as taxas são
cobradas por torça de lei, não cabe ao consumidor decidir se quer ou
não pagá-las. Não se trata, aqui, de uma relação de consumo, mas de
relação tributária decorrente da competência legislativa municipal. Não
cabe, assim, invocar o direito do consumidor para o não-pagamento
das referidas taxas. Só a decisão judicial poderá isentar o contribuinte
do pagamento.

Reafirmamos, portanto, a posição desta Comissão: a aprovação do
projeto em discussão resultaria em prejuízo para os municípios
mineiros, que seriam obrigados aarcar com os elevados custos de
arrecadação, sem benefício adicional para o Estado e suas empresas
ou mesmo para o contribuinte, que, caso acredite na ilegalidade da
cobrança, continua obrigado a recorrer à Justiça para dela se eximir,
além de ser obrigado a lidar com um maior número de operações
bancárias para realizar todos os pagamentos devidos.

Assim, como já foi dito no parecer de 1° turno, acreditamos que a
proibição que se propõe apenas viria dificultar a colaboração entre os
entes federados, impondo ônus incomensuráveis aos municípios.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 837/2000
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no 20 turno.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 837/2000

Dispõe sobre a cobrança por serviço prestado pelas entidades da
administração pública indireta do Estado e concessionárias de serviço
público estadual.

Art. 1° - Ficam as entidades da administração pública indireta do
Estado e as concessionárias de serviço público estadual proibidas de
cobrar por outro serviço que não seja aquele por elas prestado
diretamente ao consumidor, salvo se expressamente autorizadas pelo
consumidor.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO NO 1, APRESENTADO NO 20
TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 1.095/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
1.095/2000 dispõe sobre a utilização de programas abertos na
administração pública estadual.

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Na fase de discussão no 20 turno, foi apresentado ao projeto o
Substitutivo n° 1, subscrito pelos Líderes das bancadas, sendo a
proposição encaminhada a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição dispõe sobre a adoção pelo Estado de programas de

informática "abertos ou livres". Antes de analisar o mérito da
proposição, é preciso esclarecer que optamos por utilizar o conceito
de programa livre para aqueles dos quais se tem acesso ao código-
fonte e programas gratuitos para os que são adquiridos sem custo
(www.fsf.org/philosophylfree-sw.pt.htmi).

O projeto pretende fixar diretrizes para a política de informática do
Estado, visando a reduzir a sua dependência em relação aos
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programas fechados, terreno no qual a hegemonia é da empresa
americana Microsoft.

Como pano de fundo do projeto em tela, encontra-se o embate em
torno do monopólio que a empresa Microsoft construiu na área dos
programas para computador, que impossibilita a competição, gerando
uma dependência dos usuários em relação aos seus produtos.

Essa dependência, por um lado, eleva os custos, porque exige
constante atualização, e a cada povo equipamento o poder público
deve pagar os direitos autorais para que possa reproduzir os
aplicativos, o que não ocorre com os programas livres.

Por outro lado, em nome de independência e de redução imediata
de custos, não se pode pretender romper com os programas
fechados, notadamente com os desenvolvidos pela referida empresa
americana. A utilização desses programas está disseminada pelas
diversas instituições públicas e privadas e já compõe o senso comum.
Da mesma forma que as pessoas, há dez anos, sabiam datilografia
como condição para conseguir emprego, hoje devem saber utilizar o
editor de texto da Microsoft, cujo arquivo pode ser transmitido para
qualquer parte do mundo.

Em face da complexidade da matéria, distribuído o projeto a este
relator, formulamos requerimento propondo a realização de audiência
pública para ouvir profissionais do setor, ligados tanto à iniciativa
privada quanto aos órgãos públicos, de acordo com a proposta
formulada pelo Deputado Márcio Cunha quando a matéria foi
apreciada no 1° turno por esta Comissão.

Compareceram à reunião os Srs. Paulo César Lopes, Assessor do
Presidente da PRODEMGE; Marcelo Migueletto de Andrade, Gerente-
Geral de Sistemas de Informações da ALMG; Marcos Brafman,
Presidente da ASSESPRO; Luiz Marcos Brescia, Presidente da
Sociedade Mineira de Software - FUMSOFT -; Cássio Rocha de
Azevedo, Presidente da SUCESU; Aluísio Bartolomeu Pégo de
Oliveira, Presidente da Câmara da Indústria da Tecnologia da
Informação na FIEMG. O Sr. Helvécio Borges, especialista em
programas livres trouxe a sua contribuição por escrito, tendo alguns
dos participantes complementado suas exposições com a remessa de
material por via eletrônica. Por fim, não se pode deixar de mencionar
que o debate se estendeu mediante reportagem do "Estado de Minas"
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do dia 14 de março.

O debate com os referidos profissionais ocorreu na reunião ordinária
de 6 de março, havendo consenso e divergência entre os expositores,
todos unidos em torno do propósito de fornecer elementos para
subsidiar a formulação deste parecer. O consenso se evidenciou na
importância dos programas gratuitos e livres, levando-se em
consideração a relação custo-benefício, bem como no reconhecimento
da impossibilidade de se formular uma regra taxativa, tal como, "a
partir de hoje o Estado só poderá usar ou adquirir programas gratuitos
ou livres". A complexidade técnica e social provocada pelo avanço das
novas tecnologias não cabe no simplismo de um enunciado dessa
natureza. A divergência, por sua vez, recaiu sobre a possibilidade de
formulação de um dispositivo legal que, sem perder a sua força
normativa, apresente uma abertura que permita uma análise
adequada de cada situação concreta, como o formulado no
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça: "Ficam os órgãos e entidades da administração pública, direta
ou indireta, do Estado de Minas Gerais obrigados a utilizar, sempre
que possível, programas abertos ou livres em seus sistemas de
informática".

Qual a força normativa de um dispositivo que utiliza a expressão
"sempre que possível"? Esclareça-se que tal expressão foi empregada
no art. 15 da Lei de Licitações (Lei n° 8.666, de 1993), determinando
que se leve em consideração o principio da padronização nas
compras realizadas pelo poder público.

O grau de abertura interpretativa de um dispositivo com esse
enunciado aproxima-o das normas programáticas, que "contêm
disposições indicadoras de valores a serem preservados e de fins
sociais a serem alcançados. Seu objeto é o de estabelecer
determinados princípios e fixar programas de ação" (Luís Roberto
Barros. "Interpretação e aplicação da Constituição", p. 103). Tais
normas geram o direito público subjetivo negativo, ou seja, o direito de
"exigir do poder público que se abstenha de praticar atos que
contravenham os seus ditames" ("idem"). Com isso queremos
demonstrar um primeiro efeito desse dispositivo: impede que o poder
público formule política de informática com opção explícita pelos
programas fechados. Esse efeito, por si só, é valioso, porque um dos
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maiores males da administração pública é a descontinuidade das
políticas públicas com a rotatividade dos governos. Assim, com essa
lei, a mudança de governo poderá representar a alteração para uma
política de informática mais audaciosa ou mais cautelosa no que tange
à adoção de programas livres ou gratuitos, jamais uma opção pelos
programas fechados em detrimento daqueles, sem submeter a
matéria a esta Casa Legislativa.
Nessa seara, não se pode deixar de mencionar o Plano de

Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicações em
Minas Gerais, formulado a partir de um trabalho integrado dos setores
público e privado.

Essa lei estabelece, pois, uma diretriz para política de informática do
Estado; reconhece, todavia, que o instrumento normativo não
alcançará êxito se a referida política não for formulada nem
executada. Não obstante, se houver disposição para formulação de
"uma política pública bem definida", para utilizar as palavras do Sr.
Marcos Brafman, a lei tem uma função muito importante.

Pode-se afirmar isso a partir da !percepção de que o projeto de lei
em tela, uma vez aprovado, torna-se fundamento para respaldar
qualquer movimento institucional que pretenda alterar hábitos
profissionais. De fato, a utilização dos programas da Microsoft já se
incorporou ao conhecimento básico e corriqueiro daqueles que
desempenham suas atividades profissionais nos escritórios privados
ou nos órgãos e nas entidades públicos. Certamente haverá
resistências a qualquer proposta que busque abandonar tais
programas em favor de outros, que apresentem a relação custo-
benefício mais adequada ao poder público, mas exijam um esforço de
adaptação dos trabalhadores e dos servidores. E o que afirma, por
exemplo, Marlene Morais, Chefe de Divisão de Informática da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na mencionada
reportagem do jornal "Estado de Minas". Essa observação nos remete
à teoria da tridimensionalidade do direito de Miguel Reale, segundo a
qual a evolução do direito ocorre a partir de uma dialética entre norma,
fato social e valor, que se influenciam, transformando-se mutuamente.
E um fato social a elevação dos custos para a informatização dos
órgãos e das entidades públicos com programas fechados, o que nos
leva a propor e, quiçá, a aprovar uma norma para obrigar, ainda que
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em parte, a adoção de programas abertos e livres, com custos
inferiores. Tal norma terá um papel importante no movimento
institucional que venha a buscar a mudança de valores e de hábitos
dos servidores públicos na utilização de programas de computador.

Para a definição do momento em que seria possível a adoção de um
programa gratuito ou livre ou, no sentido inverso, em que seria
indispensável a adoção de programas fechados, é necessária uma
decisão técnica, como frisou o representante da PRODEMGE na
mencionada reunião. E preciso, contudo, reconhecer que, em um
campo tão complexo como o do mercado e da produção de
"softwares", dependendo do aspecto destacado pelo técnico, pode a
sua posição final variar. Este relator não esconde o receio de, ao
conferir um poder ao parecer técnico acerca da opção do programa,
estimular uma investida dos revendedores sobre os técnicos
responsáveis por tais decisões, de forma que estes se tornem mais
sensíveis aos aspectos que interessam a este ou àquele revendedor.
Daí, a opção de se exigir que o parecer que opine pela aquisição de
programas fechados seja aprovado pela autoridade superior do órgão
ou da entidade pública, seguindo o modelo adotado pela Lei de
Licitações.

Se é verdade que na sociedade moderna não se pode dispensar o
conhecimento técnico, tampouco pode o administrador público
colocar-se numa posição de subserviência em relação ao profissional
técnico, sob pena de se restaurar a tecnoburocracia. A opção para
isso é assegurar a publicidade do parecer técnico, na certeza de que o
setor especializado em determinada matéria exercerá algum tipo de
controle. Foi o que ocorreu, por exemplo, com os responsáveis pelo
Programa de Informatização do Ensino Médio do MEC, que,
questionados acerca do tratamento dado aos programas abertos e
livres, foram obrigados a vir a público explicitar a sua posição técnica
(www.mec.gov.br/seed/fust.htm) . Daí, a necessidade de que qualquer
interessado tenha acesso ao referido parecer.

Em face de tais considerações, torna-se imperiosa a formulação do
Substitutivo n° 2, incorporando a contribuição dos substitutivos
anteriormente apresentados, bem como os frutos das reflexões
suscitadas pelo debate com profissionais da área.

Do texto aprovado no 1° turno, ele aproveita a diretriz de se adotar o
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programa livre, sempre que possível.

Importante inovação constante no Substitutivo n° 1, do 2 0 turno, é a
exigência da justificativa técnica, à qual acrescentamos a sua
aprovação pela autoridade superiõr do órgão ou da entidade públicos,
bem como a sua publicidade. O Substitutivo n° 1 tem, ainda, o mérito
de chamar a atenção para a necessidade de o Estado investir na
pesquisa em tecnologia de programas de informática.

Levando-se em consideração esse cenário, buscamos uma síntese
que aproveite a contribuição de ambos os substitutivos já
apresentados.

Sendo assim, apresentamos o Substitutivo n° 2.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.09512000 na forma do Substitutivo n° 2, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre a utilização de programa de informática gratuito ou

livre na administração pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os órgãos e as entidades da administração pública, direta

ou indireta, do Estado optarão, sempre que possível, pela utilização
de programas de informática livres ou gratuitos.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por:
- programa livre aquele em que o usuário tem acesso irrestrito ao

código-fonte, podendo alterá-lo de acordo com suas necessidades
específicas;

II - programa gratuito aquele disponível sem custo na Internet ou por
qualquer outro meio.

Art. 20 - A escolha do programa de computador a ser utilizado será
fundamentada em parecer técnico do responsável pela área de
informática e assinado pela autoridade responsável pela homologação
de processo licitatório no órgão ou na entidade públicos.

§ 1° - A decisão de que trata o "caput" deste artigo será divulgada no
diário oficial ou na página do órgão ou da entidade na Internet, neste
caso pelo período mínimo de cinco dias.

§ 20 - Qualquer pessoa poderá apresentar pedido de reconsideração
da decisão de que trata este artigo à autoridade responsável, no prazo
de cinco dias contados de sua divulgação nos termos do § 1° deste
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artigo.

Art. 30 - O Estado atenderá aos requisitos estabelecidos na licença
para uso de programa livre.

Art. 40 - O poder público permitirá às entidades estaduais de
pesquisa o acesso a informações sobre as necessidades de
aperfeiçoamento administrativo e funcional de seus órgãos e
entidades, com vistas a propiciar a oferta de soluções baseadas em
programas livres.

Parágrafo único - A entidade de pesquisa que criar ou alterar
programas de informática para atender à demanda de órgão ou
entidade pública transferirá a estes a tecnologia desenvolvida.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Sargento Rodrigues - Rogério Correia - Hely Tarqüínio.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade

por sua posse como Juiz do Tribunal de Alçada do Estado
(Requerimento n° 3.104/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com o Sr. Roberto Borges de Oliveira por sua
posse como Juiz do Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento n°
3.105/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com o Sr. Eli Lucas de Mendonça por sua posse
como Juiz do Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento n°
3.106/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com o Sr. Francisco Kupidlowski por sua posse
como Juiz do Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento n°
3.107/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com os Srs. Fernando Bráuhio Ribeiro Terra,
Pedro Henriques de Oliveira Freitas, Edivaldo George dos Santos,
Silas Rodrigues Vieira, Wander Paulo Marotta Moreira e Sérgio
Augusto Fortes Braga por terem tomado posse como
Desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento n°
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3.122/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com a comunidade do Município de Cristália pela
comemoração dos 39 anos de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.196/2002, do Deputado Dimas
Rodrigues);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Divinolândia de
Minas pelo transcurso do 390 aniversário de emancipação do
município (Requerimento n° 3.197/2002, do Deputado Dimas
Rodrigues);

de congratulações com o 14° Grupo da Artilharia de Campanha -
Grupo Fernão Dias, sediado em 'Pouso Alegre, na pessoa de seu
Comandante, Cel.-Art. Cláudio Coscia Moura, pelo 84° aniversário de
sua criação (Requerimento n° 3.208/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Universidade de Alfenas - UNIFENAS -, na
pessoa de seu Reitor, Prof. Edson Velano, pela autorização dada pelo
Ministério da Saúde para que o Hospital Universitário Alzira Velano a
ela pertencente, realize cirurgias de retirada e transplante de órgãos
(Requerimento n° 3.211/2002, do Deputado Sebastião Navarro Vieira);

de congratulações com o Editor-Chefe do "Jornal Valeparaibano"
pelos 50 anos de fundação desse órgão (Requerimento n°
3.216/2002, do Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com a Rádio Difusora Santa-ritense pelos 55
anos de sua fundação (Requerimento n o 3.217/2002, do Deputado
Ambrôsio Pinto);

de congratulações com a Sociedade Operária Beneficente São José,
na pessoa de seu Presidente, Sr. Luiz Gonzaga Pinto, pelo 100°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.22312002, do
Deputado José Milton);

de pesar pelo falecimento do policial militar Antônio Caetano Gandra
(Requerimento n° 3.241/2002, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a Diretora da Guarda-Mirim de Montes
Claros pelo trabalho realizado na recuperação de menores nessa
cidade (Requerimento n° 3.245/2002, da Comissão de Direitos
Humanos).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2002

ATAS

ATA DA 343 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/4/2002
Presidência dos Deputados Ivo José e Wanderley Ávila

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

o
s 2.096

a 2.100 - Requerimentos n os 3.254 a 3.256/2002 - Requerimentos dos
Deputados Bené Guedes, Paulo Piau, Hely Tarqüínio (2) e Ambrósio
Pinto - Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado
Agostinho Silveira - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Assuntos Municipais, do Trabalho, de Administração Pública e de
Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ermano
Batista, Doutor Viana, Ambrósio Pinto, Luiz Tadeu Leite e Sargento
Rodrigues - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Hely Tarqüinio (2) e Ambrósio Pinto;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; aprovação - 2 a Fase: Existência de quórum para
discusssão - Discussão de Proposições: Prosseguimento da
discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.050; discurso do Deputado João Leite; registro de presença;
questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley

Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dilzon Meio -
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
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João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14ii15min, 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
- A Deputada Maria Olivia,	Secretária "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado João Paulo, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Romário Dias, Presidente da Assembléia Legislativa de

Pernambuco, encaminhando a "Coleção Perfil Parlamentar do Século
XX", composta por 22 volumes.

Do Sr. Carlos Honório Ottoni Jr., Presidente da Câmara Municipal de
Varginha, agradecendo o convite para participar do 1 Concurso
Estadual de "Sites" sobre Turismo.

Do Sr. Wesley De Santi de Meio, Presidente da Câmara Municipal
de Sacramento, solicitando sejam apresentadas modificações ao
Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, com vistas a aprimorá-lo. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 50/2002.)

Da Sra. Maria Lúcia Guedes Vieira, Presidente da Câmara Municipal
de Contagem, encaminhando moção aprovada por essa Casa por
meio da qual são feitas reclamações quanto aos servidores da
TELEMAR em Contagem. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Christina Viliela Mendes, agradecendo o envio de relatório
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acerca dos trabalhos realizados pelas comissões desta Casa em
2001.

Do Sr. Nelson Machado Cunha, encaminhando cópia do relatório
final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de
Congonhas. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Luís Carlos da Fonseca, Coordenador-Geral de Orçamento e
Finanças da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte e Turismo,
encaminhando cópia de convênio assinado entre o Ministério do
Esporte e Turismo e a Secretaria de Estado de Esportes. (- 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. Fábio Persi, Diretor Regional da Cooperativa de

Administração Rural do Estado de Minas Gerais, apresentando à
Casa diversas sugestões. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. James Lewis Gorman Júnior, Secretário da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados,
enviando o documento "Sugestões para a Formatação dos Seminários
Macrorregionais de Violência Urbana e Saúde Pública", que servirá de
base para a realização do Seminário Violência Urbana e Saúde
Pública.

Do Sr. Djalmir Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de
Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura,
comunicando que esse Ministério liberou os recursos do convénio com
a Associação dos Cafeicultores de Araguari. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

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° 2.096/2002
Proíbe a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da

Pampulha) por vôos comerciais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica proibida a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte
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(Aeroporto da Pampulha) pelas companhias aéreas com fins
comerciais.

Parágrafo único - As companhias aéreas comerciais passarão a
utilizar o Aeroporto Tancredo Neves (Aeroporto de Confins).

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2002.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O projeto apóia-se no artigo 15 do Código Brasileiro de

Aeronáutica, que permite a fixação de zonas em que se proíbe o
tráfego aéreo por questão de segurança da navegação. Em se
tratando de uma área residencial, as propriedades vizinhas do
aeroporto, tais como casas e edificações, poderão interferir nas
operações das aeronaves, na visibilidade e nos sinais de auxílio.

A proximidade do Aeroporto de Belo Horizonte em relação às casas
e edifícios implica numa situação de risco tanto para as aeronaves
como para os moradores, por uma questão de saúde, devido ao
barulho causado.

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

PROJETO DE LEI N° 2.097/2002
Dispõe sobre a presença de um acompanhante para a parturiente

nas maternidades da rede pública estadual, durante o processo de
internação para o parto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As maternidades da rede pública estadual, bem como as

contratadas e conveniadas com o Sistema único de Saúde - SUS -
permitirão a presença de um acompanhante para a parturiente
durante o processo de internação para o parto e o puerpério.

Art. 20 - O Poder Executivo estabelecerá os critérios para a
adaptação da estrutura física das maternidades, quando necessária,
observadas as normas para a prevenção e o controle da infecção
hospitalar.

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 abril de 2002.
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Bené Guedes
Justificação: Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos

cinco anos, 91,5% dos partos ocorreram em unidade hospitalar, e
78,2% das mulheres da zona rural deram à luz em hospitais, mas,
nem sempre, nas condições adequadas de atendimento. Por isso, o
projeto de lei visa a promover a humanização e a qualidade do
atendimento à mulher na assistência ao parto. Sabe-se que a
presença de um acompanhante é fundamental para a promoção e
manutenção do bem-estar físico e emocional da mulher e da criança
ao longo da gestação, do parto e do puerpério. Daí a importância do
apoio a todas as iniciativas que possam contribuir para a redução dos
elevados índices de mortalidade materna e perinatal verificados no
Brasil e que garantam segurança e acolhida à gestante, para a boa
formação do vínculo entre a mãe e o filho.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
do projeto.

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

PROJETO DE LEI N°2.098/2002
Institui o selo de comunicação cidadã no âmbito do Estado de Minas

Gerais e dá outras providênciaa
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o selo de comunicação cidadã, a ser

concedido aos veículos de comunicação identificados como
educativos e comunitários, que, por meio de sua programação,
incluam matérias, reportagens e programas que promovam o respeito:

- ao Estatuto da Criança e do Adolescente;
II - à Declaração Universal dos Direitos Humanos;
III - à defesa do meio ambiente.
Parágrafo único - As normas e os critérios para a concessão do selo

de comunicação cidadã serão estabelecidos por um conselho
composto por representantes de entidades da sociedade civil que
estatutariam ente defendam os direitos da criança e do adolescente, os
princípios universais dos direitos humanos e a preservação do
ecossistema e do meio ambiente.

Art. 2° - O selo de comunicação cidadã será classificado nos graus
ouro, prata e bronze e será concedido ao veículo de comunicação
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proporcionalmente ao número de inserções promovidas em sua
programação, observando-se os seguintes critérios:

- fará jus ao recebimento do selo de comunicação cidadã no grau
ouro o veículo de comunicação que, em sua programação normal,
promover, em número igual de inserções, a defesa dos 3 (três)
princípios estabelecidos nos incisos 1, II e III do art. 1° desta lei;

II - fará jus ao recebimento do selo de comunicação cidadã no grau
prata o veículo de comunicação que, em sua programação normal,
promover, em igual número de inserções, a defesa de 2 (dois) dos
princípios estabelecidos nos incisos 1, II e III do art. 1° desta lei;

III - fará jus ao recebimento do selo de comunicação cidadã no grau
bronze o veículo de comunicação que, em sua programação normal,
promover a defesa de 1 (um) dos princípios estabelecidos nos incisos

II e III do art. 1° desta lei.
Art. 30 - Os veículos de comunicação contemplados com o selo de

comunicação cidadã referido no "caput" do art. 1° poderão divulgar o
mérito amplamente em sua programação.

Parágrafo único - O selo de comunicação cidadã terá validade por 1
(um) ano considerada a data em que for concedido.

Art. 40 - O selo de comunicação cidadã será concedido pelo
conselho a que se refere o parágrafo único do art. 1° desta lei e será
referendado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos e pelo
Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, respectivamente.

Art. 50 - O Poder Legislativo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002.
Edson Rezende
Justificação: Os direitos da criança e do adolescente continuam

sendo violados, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente
consagre princípios inovadores ao ampliar a responsabilidade da
família, do Estado e da sociedade com vistas à proteção integral.
Indicadores apresentados pelo UNICEF demonstram a violação
desses direitos básicos. No Brasil, a cada cinco minutos, morre uma
criança; a cada ano, 1 milhão de crianças não são registradas no
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primeiro ano de vida; crianças de O a 3 anos carecem de estímulo
físico, social e emocional; apenas 36,4% das crianças de 4 anos e
66,6% das crianças de 5 e 6 anos freqüentam a pré-escola.

Identificar os reflexos da falta de informação da sociedade sobre o
que diz a Constituição Federal e propor soluções é tarefa comum ao
poder público, à sociedade civil organizada e aos profissionais e
meios de comunicação. Desnecessário reproduzir o quadro mais
genérico da violência que recai sobre uma sociedade em que não são
observados os preceitos legais básicos de respeito aos direitos das
crianças e dos adolescentes. Basta um olhar sobre os presídios para
verificar que nossa juventude está atrás das grades. Por outro lado, o
direito fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado, como
é demonstrado diuturnamente pela mídia, é desrespeitado e causa
danos irreversíveis para as futuras gerações.

Nesse contexto, torna-se fundamental o papel da mídia ao repassar
à opinião pública não somente o que está disposto em lei, mas - e
principalmente - colaborar na prevenção e formação, para que todos
os direitos fundamentais deixem de ser violados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte
para parecer, nos termos do art. 186, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.099/2002
Dá a denominação de Rodovia Durval Alves de Faria ao trecho da

MG-329 que liga o Município de Raul Soares ao de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1°- Fica denominado Rodovia Durval Alves de Faria o trecho da

MG-329 que liga o Município de Raul Soares ao de Caratinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2002.
Sebastião Costa
Justificação: O referido trecho rodoviário não possui denominação

específica. Durval Alves de Faria era natural de Raul Soares. Foi
funcionário público federal do Ministério das Comunicações. Iniciou
sua carreira no posto dos Correios de Cornélio Alves, Distrito de Raul
Soares. Ocupou o cargo de Agente por mais de 20 anos e foi Gerente
da agência de Inhapim.
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Além disso, foi Delegado do PFL em Bom Jesus do Galho e

Inhapim, e suas ações em prol do desenvolvimento de sua região
serviram de exemplo aos seus conterrâneos, o que lhe valeu grande
estima e consideração dos munícipes.

Dessa forma, é justo prestar-lhe esta homenagem, razão pela qual
espero o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.100/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Palmares 2 Seção.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Palmares 2 Seção, com sede
no Município de lbirité.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2002.
Dinis Pinheiro
Justificação: O presente projeto de lei tem o propósito de declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Palmares 2 Seção, de lbirité.

Tal pretensão encontra suporte na realidade, já que, desde 21/8/83,
a Associação, sem fins lucrativos, vem prestando incontáveis serviços
em favor dos moradores do Bairro Palmares.

Entre os fins para que a entidade foi criada, destacamos a promoção
da união, da assistência social, da educação, recreação e lazer e o
combate à fome e à pobreza, conforme o art. 2 0 de seu estatuto,
registrado sob o n° 284 do livro A-3 do Serviço de Registro de
Pessoas Jurídicas de lbirité.

O projeto faz-se acompanhar, para tramitação, de atestado que
confirma seu funcionamento há mais de dois anos, a não-
remuneração da diretoria e sua idoneidade.

O próprio da lei declaratória é, como já afirmamos no intróito, o de
passar para o mundo jurídico o que já é realidade há décadas. Assim
fazendo, estará o legislador reconhecendo a importância pública da

rs
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entidade para a valorização da vida e do ser humano.

O Estado (ente jurídico fruto do pacto social) deve, sem dúvida, ter a
proteção ao ser humano como meta maior. Para isto, vale-se de
entidades que, mesmo sendo de natureza privada, têm funções
eminentemente públicas.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
do projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.254/2002, do Deputado Gil Pereira, solicitando a transcrição

nos anais da Casa do artigo do jornalista Luiz Ribeiro, publicado no
jornal "Estado de Minas", em 7/4/2002, intitulado "Rios que morrem de
sede". (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.255/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança com vistas a que se
instale uma unidade da Delegacia de Mulheres no Município de
Varg i n ha.

N° 3.256/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança com vistas a que se
instale uma unidade da Delegacia de Mulheres no Município de
Paracatu. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Do Deputado Bené Guedes, solicitando seja dado ao Salão Nobre
desta Casa o nome do ex-Deputado José Laviola. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Paulo Piau, Hely Tarqüínio (2) e Ambrósio Pinto.

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

Dispõe sobre criação de sala de aula nas escolas estaduais, para
atendimento de alunos com deficiência audiovisual e dificuldade de
aprendizado e linguagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas estaduais manterão em suas dependências sala

rÃ"
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de aula especial para alunos portadores de deficiência audiovisual
e dificuldade de aprendizado e linguagem, de acordo com a demanda,
apurada nos termos do art. 2 0 da Lei n° 10.868, de 25 de agosto de
1992.

Parágrafo único - Para que seja criada sala de aula especial, exige-
se a demanda de, pelo menos, oito alunos portadores de deficiência
audiovisual e dificuldade de aprendizado e linguagem, mediante
pedido de matrícula protocolada no estabelecimento de ensino.
Art. 20 - O atendimento especializado previsto nesta lei será

prestado por profissionais habilitados, integrantes dos quadros de
pessoal existentes ou designados, nos termos do art. 10 da Lei n°
10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia letivo do ano
subseqüente à sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Agostinho Silveira
Justificação: Educação é direito de todos e dever do Estado,

conforme determina a Constituição Federal em seu art. 205. Não é
justo que crianças deficientes carentes sejam obrigadas ao
deslocamento diário com seus familiares, para educandários distantes
de suas residências, o que, além de onerar as famílias, coloca em
risco a integridade física dos portadores de deficiência e de seus
acompanhantes. A deficiência é agravada pelo descaso do Estado,
que, além de não resolver o problema, impõe maiores sacrifícios aos
deficientes.

Hoje, em Minas Gerais, temos aproximadamente 3.000 deficientes,
que só podem aprender por meio do método LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais). Este projeto, além de exigir que o Estado cumpra
seu dever, estará abrindo novos horizontes para aqueles que já
nasceram ou contraíram a deficiência, arcando com as dificuldades,
mormente as impostas pelos preconceitos da sociedade. Ademais, é
bom ressaltar que a medida proposta não representa alteração
substancial de custo com relação à estrutura já existente, bem como
garantirá o cumprimento do dever do Estado e o exercício da
cidadania pelos alunos a serem atendidos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, do Trabalho, de Administração Pública e de
Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores da Casa e das galerias, o direito de greve é considerado,
sem discussão, como uma das grandes conquistas da humanidade no
campo trabalhista. Suas origens remontam à Revolução Industrial,
quando os operários europeus passaram a utilizar a paralisação como
instrumento contra condições abusivas de trabalho. A partir daí, a
greve legítima se incorporou aos cânones da justiça social, sendo
respeitada de igual maneira por empregados e patrões, por
governantes e governados. Tendo em vista esse pressuposto
histórico, causa-nos espécie o procedimento adotado pela
administração Itamar Franco e, especificamente, pela Secretaria de
Estado da Fazenda, com referência aos integrantes do Quadro de
Atividade Fazendária. Vamos recapitular o assunto, que nos faz hoje
ocupar esta tribuna: em outubro do ano passado, os funcionários
deflagraram greve, para reivindicar melhores salários. Chamado a
negociar com o Sr. Secretário da Fazenda, o comando de greve
propôs, e foi atendido, que os funcionários retornariam ao trabalho,
sem corte dos dias parados. Foi realizada assembléia geral, que
concluiu pela suspensão da greve, confiante no acordo formalizado;
na prática, porém, a Secretaria da Fazenda não cumpriu o acordo e
efetuou o corte dos dias parados, apenas parcelando-o para desconto
na folha de pagamento, em dez meses sucessivos. Desde então, os
servidores do Quadro de Atividade Fazendária passaram a sofrer
desconto mensal de R$1 10,00. Ocorre que a média salarial desses
funcionários é de R$450,00 por mês, para uma carga de 40 horas
semanais. Trata-se de base modesta, como o é, de modo geral, o
nível salarial dos servidores do Estado. Um desconto de R$1 10,00
implica redução de quase 30% nos vencimentos desses dedicados e
injustiçados colaboradores. Triste sorte: ao invés do aumento salarial,
saíram do episódio com os salários reduzidos.
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E oportuno notar que os integrantes do Quadro de Atividade

Fazendária foram os únicos, no atual Governo, a sofrer tão insidiosa
discriminação. Nisso também a administração Itamar Franco se
mostra divergente em relação aoGoverno Federal: recorde-se que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso determinou não fossem
cortados os dias dos grevistas do INSS e das universidades federais.
Em âmbito estadual, registre-sê também que o Governador do
Paraná, Jaime Lerner, enfrentou a mais longa greve de funcionalismo
público estadual de que se tem notícia, mas optou pela negociação e
não cortou os dias parados.

O Governador Itamar Franco tem-nos brindado com sobejas
manifestações de prepotência e de indiferença quanto à causa do
povo. Nesse caso específico, batem contra o sagrado direito da greve,
além de descumprirem acordo formal. Até parece que, assim agindo,
ao arrepio da lei, se julgam acima do bem e do mal. E perspectiva
perigosa, por suas graves implicações de caráter social e econômico.

Entendemos que a ordem para cortar os dias parados dos
funcionários do Quadro de Atividade Fazendária veio do Secretário da
Fazenda, José Augusto Trópia Reis. Não acreditamos, entretanto, que
o Secretário tenha deixado de ouvir o Governador antes de ordenar o
corte, embora a omissão seja a marca do Governo Itamar Franco.
Está em tempo a correção. A injustiça não pode prevalecer. As
autoridades demonstrariam um mínimo de sensibilidade e espírito
público se revisassem a decisão e reembolsassem os funcionários
pelos descontos sofridos. O Governador - useiro e vezeiro em alegar
desconhecimento da sua parte, quando pressionado pela reação a
iniciativas injustas da sua equipe - poderia desta vez fazer o mesmo.
Os funcionários aceitam fingir que desconhecem a atitude do
Governador. Alegaria que não tinha conhecimento do fato e que está
pronto a reparar a injustiça.

Sobre o assunto, estamos nesta data encaminhando requerimento à
Mesa para que envie ofício ao Governador e ao Secretário da
Fazenda com vistas a que revejam a questão e cumpram o acordo
celebrado por este último com o comando de greve. Esta Assembléia
não se pode omitir quanto ao legítimo interesse dos servidores, pelo
que contamos com seu apoio à nossa proposição.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Muito obrigado.
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Cumprimento V. Exa. pelo seu pronunciamento e aproveito a
oportunidade para prestar um esclarecimento ao povo de Minas
Gerais e a todos os Deputados. O jornalista Eduardo Costa, da Rádio
ltatiaia, lançou um desafio, oferecendo um prêmio de R$500,00 para
quem soubesse o paradeiro do Governador Itamar Franco. Fiz uma
aposta, mas parece que perdi. Sugeri que tosse procurado na Ciudad
Dei Leste. Da última vez que sumiu, foi encontrado fazendo compras,
não se sabe se de uísque falsificado ou de coisa que o valha.
Conseguimos uma pista. Foi visto ontem à tarde e nesta manhã. Está
no Rio de Janeiro, hospedado no Hotel Othon. Foi visto passeando
em um "shopping", de mãos dadas com uma loura, que seria oficial da
PM.

Não tive a oportunidade de ligar para o jornalista Eduardo Costa,
mas, de público, estou dizendo que gostaria de concorrer a esse
prêmio, que doarei a uma instituição beneficente de Minas Gerais, a
ser escolhida pelo Deputado Wanderley Ávila, que preside esta
reunião.

A informação que tenho é que foi visto nesta manhã nos "shoppings"
do Rio de Janeiro e andando pela orla marítima, absolutamente
exausto, de mãos dadas com suposta militar da PM. Muito obrigado.

O Deputado Ermano Batista* - Nobre, preclaro e respeitado
Deputado Amilcar Martins, como lídimo representante do povo
mineiro, V. Exa. tem razões sobejas para se preocupar com o
desgoverno vivido pelo Estado de Minas Gerais. V. Exa. manifestou a
impressão de que o Governador do Estado - se impressão de V. Exa.
ou de outrem, não sabemos - poderá estar no Paraguai, talvez
comprando mercadorias falsas. Afirmo-lhe, sem sombra de dúvida e
sem a preocupação de errar, que, se o Governador estiver realmente
no Paraguai, a sua presença tem outra finalidade: simplesmente vai
aumentar o estoque de mercadoria falsa nesse pais, em razão do
falso governo exercido por ele. Somos testemunhas e podemos
atestar essa realidade, que, infelizmente, envergonha Minas Gerais.

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

imprensa, senhores das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
inicialmente, trago um requerimento à Mesa da Casa, que passo a ler.
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(-Lê:)

"Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia
Legislativa, com os meus cumprimentos, dirijo-me à Mesa da
Assembléia para pedir atenção especial para situações que vêm
inquietando os nossos servidores. Diz respeito ao direito do servidor
em ter resposta em seu vencimento a diferença na convenção de
cruzeiros reais em URVs. Esse direito, já efinido pelo Judiciário,
abrange servidores do Ministério Público Federal e dos Poderes
Legislativo e Judiciário. Esse direito, originário de abril de 1994, trouxe
uma perda na remuneração do servidor em 11,98%. Apresento, para
conhecimento, algumas ementas: "Ementa: Agravo regimental em
agravo de instrumento. Reposição salarial - 11,98%. Lei n° 9.421, de
1996 - Direito adquirido dos servidores do Ministério Público Federal e
dos Poderes Legislativo e Judiciário. Precedente do Tribunal Pleno.
Fontes: "AGRG. No agravo de instrumento - AGRAG - 33871 2/DF -
Relator: Ministro Maurício Correa".

Encaminho algumas decisões que determinam a incorporação como
mera reposição salarial, e não como reajuste nem aumento, a qual
deverá também ser estendida a todos os funcionários, inclusive os
novos, por determinação judicial: "Ementa. 1 - E devida aos servidores
do Poder Judiciário a incorporação da diferença de 11,98% relativa à
conversão de cruzeiros reais em URVs. Interpretação sistêmica das
medidas provisórias pertinentes e da Lei n° 8.880, de 1994.
Precedentes STJ e STF. II - O servidor é remunerado com o
vencimento-padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se
há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, essa
mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos.
Recurso provido".

Assim sendo, devido às dificuldades com o alto custo de vida, com
os nossos servidores há anos sem nenhum aumento salarial, seria
oportuno, neste momento, que esta Casa Legislativa viesse a cumprir
a determinação judicial, reconhecendo o direito adquirido dos
servidores, efetuando a recomposição salarial de 11,98%.

Em segundo lugar, apresento o seguinte requerimento.
- Lê requerimento em que solicita seja encaminhada manifestação

de aplauso à Vallourec Mannesman - V & M do Brasil, na pessoa do
seu Diretor-Presidente, Dr. Marco Antônio Castelo Branco, pelos 50
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anos de atividades em nosso País.

A justificação do requerimento é a seguinte.
"Em 1952 foi fundada a Cia. Siderúrgica Mannesmann e iniciada a

construção da Usina Barreiro, com o objetivo de atender à demanda
de tubos de aço sem costura da nascente indústria petrolífera
nacional. Após dois anos de intenso trabalho, a Usina Barreiro foi
inaugurada pelo Presidente Getúlio Vargas, com a fabricação do
primeiro tubo de aço sem costura na prensa de extensão. Daí em
diante, não parou de crescer e investir, tornando-se grande empresa
no Brasil e contribuindo para a geração de empregos em nosso
Estado.

Neste cinqüentenário, a Vallourec Mannesmann inaugura, no
próximo dia 9, a segunda fase de modernização da Usina Barreiro,
que inclui a reforma dos altos-fornos, nova têmpera e revenimento de
tubos, melhoria nas linhas de acabamento de tubos petrolíferos e na
trefilaria de tubos automotivos e de precisão.

Além desses investimentos, a V & M vem se preocupando com a
questão ambiental, preservando o meio ambiente e adotando
cuidados com a filtragem de resíduos e com o reflorestamento.

A unidade sediada em Curvelo atua no plantio de mudas e mantém
grandes áreas de cultivo de árvores destinadas à produção do carvão
que alimentará os altos-fornos.

Ao lado dessas iniciativas, a empresa desenvolve bem-sucedida
política de recursos humanos, cuidando do bem-estar de seu pessoal
e valorizando seus empregados e suas famílias.

A V&M do Brasil vem oferecendo belo exemplo de responsabilidade
social, apoiando as iniciativas da comunidade e investindo na
promoção social.

A história da V&M do Brasil faz parte do desenvolvimento do nosso
Estado e é merecedora da admiração e das homenagens dos
representantes do povo mineiro."
Terceiro e último assunto: Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi

aprovado neste Plenário, em 19/12/2001, requerimento do Deputado
Luiz Tadeu Leite, apoiado por outros 30 Deputados, para constituição
de CPI destinada a apurar denúncias de irregularidades no futebol
mineiro, comprovadas recentemente nas CPls do Senado e da
Câmara Federal.
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Inexplicavelmente, até hoje nenhuma providência foi adotada

para a instalação dessa CPI. Após a publicação da decisão de
Plenário, em 21/12/2001, não houve andamento nessa proposição.

Em 193/2002, o assunto foi tratado pela imprensa, em matéria
publicada no jornal "Estado de Minas", sob o titulo "CPI do futebol
cede à pressão dos clubes".

Preocupa-me muito a situação. Tenho a certeza de que os nobres
colegas subscritos no referido requerimento, bem como a Mesa desta
Casa, não se deixaram intimidar por pressões de quem quer que seja.
No entanto, há o risco de que esteja chegando aos esportistas e ao
povo em geral a imagem de possível pusilanimidade desta Casa
Legislativa.

Se existem irregularidades, e algumas delas já foram sobejamente
comprovadas nas CPIs do Senado e da Câmara Federal, é urgente a
apuração detalhada de tudo, para ensejar as providências cabíveis.
Não há o que temer, e não é feitio da Assembléia de Minas temer
represália. Temos convivido com toda a sorte de denúncias, até as
meramente sensacionalistas e as destituídas de qualquer fundamento.
Sempre apuramos tudo e agimos prontamente pelo restabelecimento
da legalidade e pela prevalência da verdade, sem temores nem
restrições.

No caso do futebol, se há interesses em jogo, esses têm de ser os
dos torcedores e os da população em geral, que não querem
irregularidades; pelo contrário, querem continuar tendo acesso a uma
diversão sadia e de baixo custo, que apaixona, inflama e que, em
muitos casos, é a única opção de lázer.

Aos clubes também não podem interessar um procedimento pouco
transparente nem pressão para encobrir alguma coisa ilícita. Apesar
da estrutura moderna, de empresa, que hoje adotaram, os clubes
precisam das torcidas, responsáveis pelas rendas das partidas e pela
quase idolatria que as levam a consumir os produtos do clube e
acompanhar, com fidelidade, as disputas e os campeonatos,
prestigiando os clubes com a sua presença e o seu entusiasmo. A
torcida é a famosa camisa 12 de qualquer clube. Aos torcedores e aos
clubes interessam uma federação forte, bem administrada, que
promova o futebol, essa paixão do nosso povo.

Não interessa a ninguém, a não ser aos que estejam indevidamente
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tirando proveito de expedientes escusos - e esses devem ser
exemplarmente apontados e punidos - acobertar ações ilegais ou
reprováveis. Muito menos ao parlamento mineiro interessa fazer
ouvidos de mercador às denúncias que envolvem o futebol mineiro.

Acredito firmemente que essa atitude de querer passar a limpo a
gestão do nosso futebol será apoiada e aplaudida pelos torcedores,
pelos atletas e pelos clubes, que querem a transparência e a solidez
dos órgãos que administram esse esporte entre nós.

Faço apelo veemente à Mesa Diretora e aos nobres colegas
Deputados para que seja promovido o andamento das providências
necessárias à instalação, da CPI e que apoiemos essas providências e
a atuação da comissão especial.

Cumprimento, por fim, o Deputado Luiz Tadeu Leite, pela proveitosa
iniciativa, e os Deputados que apoiaram a proposição. Declaro aqui o
meu apoio e o meu desejo de que, mais uma vez, esta Casa dê o
exemplo de correção e lisura, encerrando qualquer especulação a
respeito de possíveis pressões inaceitáveis e incompatíveis com a
independência que sempre caracterizou o parlamento mineiro. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto.
• Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, senhores e senhoras presentes nas galerias, Itajubá está
em festa. A cidade que governamos por seis anos como Prefeito e
que representamos nesta Casa ao longo de nossos três mandatos
parlamentares se regozija pela criação recente da Universidade
Federal de Itajubá.

Essa foi uma longa batalha, de mais de uma década; uma velha
aspiração para nossa terra, pólo de educação e tecnologia em todo o
Sul de Minas. Itajubá sempre se destacou pelas dezenas e dezenas
de escolas de todos os níveis de ensino e em todas as habilitações
curriculares e acadêmicas.

A nossa tradicional Escola Federal de Engenharia de Itajubá - EFEI -
se transforma e se firma agora como a mais nova universidade federal
do Brasil.

Muitos lutaram nessa batalha. O mérito dessa vitória pertence até
mesmo à própria comunidade itajubense, povo que defendeu essa
idéia e que a incorporou, aliando-se à luta por esse objetivo.
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A todos queremos prestar nossa homenagem neste momento de

alegria e colheita. Mas, de modo especial, queremos destacar o
trabalho incansável de um ilustre professor, meu particular amigo, Dr.
José Carlos Goulart Siqueira, Diretor da EFEI. Sua competência
administrativa, seu dinamismo ímpar, seu espírito altruísta e
perseverante bem resumem todo o sonho da comunidade acadêmica
quanto a nossa universidade. A ele muito se deve, e, daí, a nossa
humilde, pequena e sincera homenagem.

Nossos cumprimentos também ao Prof. Fredmarck Gonçalves Leão,
pela sua brilhante participação e;decisiva ação nessa conquista, na
pessoa de quem estendemos no:ssa homenagem a todos da EFEI,
agora Universidade Federal de Itajubá. Nossa terra, que
administramos com tanto amor e infinita dedicação, merecia, há muito,
essa distinção.

Saúdo também, neste momento, a cidade de São João dei-Rei e
toda a região de Campo das Vertentes, porque ali também foi criada a
Universidade Federal de São João dei-Rei, que trará para toda aquela
região desenvolvimento e cultura.

Por feliz coincidência, ambas as cidades se assemelham em muitos
aspectos, sendo São João del-Réi uma cidade histórica, com toda a
riqueza de seu patrimônio e de sua gente.

Há muitos anos não se criava uma universidade em Minas Gerais, e
hoje temos o prazer de anunciarr que nosso Estado recebe duas: a
UNIFEI, em Itajubá, e a Universíd4de de São João dei-Rei.

Parabéns a Itajubá e a São Joãq dei-Rei.
O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Deputado Ambrósio

Pinto, quero fazer minhas as pálavras de V. Exa. E, mais ainda,
parabenizo V. Exa., que, ao longo do tempo, há três ou quatro
mandatos, representa com muito brilho o Sul de Minas e, em especial,
ltaju bá.

Sou nascido em ltajubá e tenho por V. Exa. o maior respeito, a maior
admiração. Ao fazer essa intervenção, quero dizer também da minha
alegria de ver essa mudança em Itajubá, o que é altamente benéfico.
A história da Escola de Engenharia de Itajubá é magnífica e,
certamente, agora vai se tornar maior ainda pela amplitude, por ter se
tornado uma universidade federal e pelo que ainda vai oferecer aos
mineiros.
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Então, temos de aplaudir de pé o pronunciamento de V. Exa.,

com relação a itajubá e São João dei-Rei, pois todas as duas cidades
são da maior tradição. V. Exa. trabalha nessas duas cidades, e nós,
que somos colegas de V. Exa. e o admiramos muito pela postura, pela
dignidade com que trabalha no parlamento mineiro, estamos tão
felizes quanto V. Exa.

Quero parabenizar também as autoridades de Itajubá e de São João
dei-Rei, por essa grande conquista. Eram essas as considerações que
tinha a fazer. Muito obrigado.

O Deputado Ambrósio Pinto - Agradeço as gentis palavras
proferidas pelo meu colega, Deputado Bené Guedes, que é filho de
Itajubá. Tenho certeza de que V. Exa. está tão alegre quanto este
Deputado, que já teve o prazer de dirigir os destinos daquela cidade
por seis anos. A alegria dos itajubenses alastra-se por Minas Gerais,
•porque é uma conquista de todo o Estado. E uma alegria para nós e
uma conquista para o povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ainda ontem ocupei esta tribuna para abordar diversas questões que
muito nos emportam, relativas especialmente à região do Norte de
Minas e ao vale do Jequitinhonha, regiões em que nós,
predominantemente, temos atuado, uma vez que nossa votação,
como Deputado, tem sido, até agora, naquela região.

Mas hoje volto a esta tribuna com um assunto que interessa até
mais, em primeiro plano, a Belo Horizonte, tendo em vista o noticiário
feito de ontem para hoje. Mas é claro que o assunto que aqui
abordarei interessa, de resto, a todo o Estado. Tenho visto, de ontem
para hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma ação do Governo do
Estado, da Polícia Militar de Minas Gerais, representada neste
assunto pelo Cel. Severo Augusto, que considero importante e que
está buscando reduzir as causas da violência na Capital mineira. E
ele, com estudos que fez, por meio do alto comando da Polícia Militar,
chegou à conclusão de que 60% das ocorrências policiais feitas no
Mineirão e em volta dele, em dias de jogos, devem-se ao consumo de
bebidas alcóolicas. O Cel. Severo Augusto, de forma corajosa e
aberta, propõe que se proíba a venda de bebidas alcóolicas dentro do
Estádio Governador Magalhães Pinto.
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Esse assunto começa a provoõar uma celeuma, porque todos

associam o futebol a um momento de lazer e, assim sendo, associa-
se, quase que por conseqüência, à ingestão de bebida alcóolica,
como sendo uma coisa natural e conseqüente. No entanto, estamos
convencidos de que tem razão o Cel. Severo Augusto, pois grande
parte das ocorrências policiais,'grande parte das agressões, que
podem provocar até mortes, são causadas pela ingestão de bebidas
alcóolicas em qualquer lugar, em qualquer concentração pública, onde
esteja havendo fatos de interesse público.

Por essa razão, venho a esta tribuna para dar apoio, para
solidarizar-me - e, tenho certeza, solidariza-se a maioria desta Casa -,
com a Policia Militar, com seu alto comando, representado, nesse
episódio, pelo Cel. Severo, que disse ser a proibição da venda de
bebida alcóolica no Mineirão a forma direta de reduzirem-se os índices
de criminalidade que, infelizmente, acontecem em toda época de
jogos naquele local público. Essa posição demonstra grande coragem.

Estamos convencidos de que, no Brasil, infelizmente, a bebida
alcoólica tem sido causa de muitos episódios que enodoam as nossas
famílias, enlutam muitas casas, porque fazem vitimas inocentes. No
Brasil, dois componentes graves aumentam a violência. O uso
indiscriminado de arma de fogo, a comercialização indiscriminada de
armas e o uso indiscriminado e sem controle de bebidas alcoólicas.

Deputado Doutor Viana, nos Estados Unidos, berço da democracia,
onde a liberdade é decantada emverso e prosa, o menor de 21 anos
não compra nem ingere bebida alcoólica. Há grande controle para
evitar que crianças bebam. Apesar de as pessoas que têm entre 18 e
20 anos não serem mais crianças, ainda são seres em formação.
Nesse país é proibida a venda e «ingestão de bebidas alcoólicas.

Outra coisa, num país de alto põder econômico, a bebida tem preço
alto. No Brasil, a nossa aguardente é comprada em qualquer lugar,
por qualquer criança, ao preço de R$1,00 o litro. Deve ser a droga
mais barata no mundo.

Minha posição não é posição piegas nem conservadora. Não integro
nenhum desses movimentos conservacionistas e não sou nem quero
estar fora do meu tempo e da minha realidade. Mas, leio, estudo e
convivi, como Secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos,
nas penitenciárias, onde grande: parte dos que lá estão mataram
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porque não estavam no controle de suas faculdades mentais,
tinham ingerido bebida alcóolica.

Essa atitude corajosa do Cel. Severo vai repercutir em outros
Estados, para que, em grandes concentrações, em "shows" onde se
reúnem milhares e milhares de pessoas, procure-se também evitar a
venda e a distribuição de bebidas alcoólicas. Isso vai diminuir os
índices de criminalidade que nós todos, nesta Casa, temos o dever de
trabalhar para reduzir.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputado Luiz Tadeu
Leite, há poucos instantes fiz um pronunciamento em que teci elogios
a V. Exa. por ter pedido, em dezembro do ano passado, a instalação
de uma CPI para apurar as denúncias de irregularidades no futebol
mineiro.

Volto a parabenizá-lo, porque o assunto que V. Exa. trata na tarde
de hoje é de grande relevância. Sou médico e tenho duas
especialidades: uma é a Anestesiologia - estudo profundamente o uso
das drogas. Sei perfeitamente do risco do uso indevido do álcool. V.
Exa. está coberto de razão, quando diz que o álcool é uma das piores
drogas porque tem duas ações: é depressor e estimulante. Outras
drogas têm apenas uma ação. O álcool é a droga mais vendida e
consumida no País. E responsável por muitas tragédias e desgraças.

Ao proibir o uso de drogas em nosso Estado, num momento de
lucidez, o Cel. Severo merece de todos nós reconhecimento e
aplausos. V. Exa., por trazer a pública, por dar maior dimensão e
maior conhecimento a esse fato, também merece nossos aplausos.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao nobre Deputado Doutor
Viana que, como médico, referenda essa posição da Polícia Militar.
Doutor Viana, V. Exa. ainda há pouco dizia da CPI solicitada por nós,
a qual foi apoiada por 38 Deputados. Ela iria aprofundar a pesquisa
das irregularidades já levantadas pela CPI do Futebol em nível
nacional, em relação às irregularidades de Minas Gerais. Tão logo ela
foi solicitada, teve grande repercussão no Estado de Minas Gerais.
Faltava ser instalada. A bem da verdade, quero reconhecer,
infelizmente, que tem havido uma pressão sub-reptícia, talvez para
que não se instale, para que não venha a se aprofundar, buscando as
irregularidades porventura existentes no futebol mineiro, envolvendo,
em primeiro plano, a Federação Mineira de Futebol, mas analisando
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de forma ampla toda a questão do futebol em Minas Gerais. A CPI
nacional teve maior coragem do que esta Casa, porque já levantou
algumas das irregularidades. Não consigo entender o porquê da não-
instalação. Na minha região de Montes Claros, acho que o Brasil
inteiro conhece, costumamos dizer: "Quem não deve, não teme". Se a
CPI não tem nada que investigar, que mal ela pode trazer, qual
prejuízo ela pode causar? Se uma CPI que vem trabalhar buscando
irregularidades, não as encontra, seu resultado é um atestado de
idoneidade aos clubes e à Federação. Mas se há irregularidades, elas
devem ser apontadas. Por que não pesquisar?

Ouvi dizer até mesmo que a alta direção do Clube Atlético Mineiro
demonstrou posição favorável à criação da CPI; porém, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, há outros interesses, outras forças
ocultas que estão impedindo que seja instalada uma CPI já criada por
esta Casa, requerida pela maioria dos Deputados que têm assento
neste Legislativo. Portanto, quero confirmar aquilo que disse V. Exa.,
porque não podemos temer que irregularidades venham a ser
investigadas. Não é possível que se administre o futebol brasileiro
como se fosse a extensão dos bens dos seus dirigentes, como se
fosse a extensão das suas propriedades. As irregularidades que
apenas superficialmente a CPI do Futebol nacional já encontrou e já
investigou por si sós já justificariam que esta Casa promovesse mais
investigações, porque, debaixo desse angu, parece que há muita
coisa escondida. Deve haver muita coisa para ser investigada, tal o
esforço que estão fazendo para que não seja instalada essa CPI.
Fazemos um apelo à Presidência desta Casa, aos nobres Deputados,
ao Colégio de Líderes: que se instale essa CPI, porque ela vai retirar
um véu que, infelizmente, neste momento, ainda encobre muita coisa
que deveria ser investigada.

O torcedor, seja atleticano, seja cruzeirense, seja americano, seja
cassimirense, seja ateniense, é cidadão. Como cidadão que paga seu
ingresso, quer saber como seu dinheiro está sendo administrado,
como são feitas as vendas dos jogadores para o exterior, vendas
milionárias em dólares para o exterior, se há uma contabilidade nos
clubes e na Federação, como há em qualquer empresa. O torcedor,
cidadão e eleitor, deseja conhecer o que se passa no âmago da
estrutura financeira e administrativa de nosso futebol.
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Espero que esta Casa tenha a coragem de enfrentar esse

assunto. E fácil fazer CPI para apurar problemas que envolvem
penitenciárias porque lá estão os desvalidos, os que aqui são trazidos
algemados. E fácil apurar irregularidades pegando "peixes pequenos'.
Mas esta Assembléia poderia e deveria ter coragem para investigar
"peixes grandes" e verificar o que se passa no futebol mineiro. Se tudo
estiver bem, seremos os primeiros a reconhecer a validade e a
seriedade dos que comandam o nosso futebol. Agradeço ao Deputado
Doutor Viana, um dos representantes do Centro-Norte mineiro nesta
Casa a oportunidade que nos dá de reforçar suas palavras em relação
à necessidade de fazer essa CPI funcionar a fim de retirar o véu que
encobre as atividades ligadas ao futebol. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, pessoas
presentes nas galerias, externamos, desta tribuna, nossa
preocupação com as vidas que estão sendo ceifadas nessa guerra
sem fim do tráfico em nosso Estado. O jornal "Estado de Minas" de 8
de abril, em sua pág. 17, anuncia, mais uma vez, a guerra do tráfico.
Para nossa infelicidade, tivemos ceifada mais uma vida de um
companheiro que se encontrava defendendo a sociedade, no
exercício de sua profissão, desempenhando suas atividades com
afinco e amor. A guerra do tráfico, hoje estabelecida em nosso
Estado, levou mais uma vida. (- Lê:)

"Na madrugada de domingo, dia 7 de abril último, o 330 BPM
recebeu uma denúncia anônima avisando sobre tráfico de drogas na
Favela Corta-Goela. O Sargento Leonicio Alves de Souza e os
Soldados Dorval Castro dos Santos e Gilberto Antônio de Azevedo,
que estavam no policiamento velado, foram designados para fazer
levantamentos no local indicado. Depois de checada a denúncia, caso
fosse confirmada, deveriam acionar uma outra equipe que estava de
prontidão na entrada da favela, aguardando um sinal.

Chegando ao local indicado, os três militares depararam com dois
homens armados saindo do barraco. O Sargento Leonício identificou-
se como policial, pedindo que parassem e colocassem as mãos sobre
a cabeça. Um deles, identificado como Adonias Trindade Neres, 32
anos, disparou vários tiros contra o Sargento. Um deles atingiu o
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colete, outro acertou o braço esquerdo, provocando fratura
exposta, e o terceiro, apesar de ser amortecido pelo colete, entrou
pela axila e alojou-se entre a pele e a costela esquerda. Foi socorrido
e está fora de perigo.

Imediatamente, o Soldado Azevedo revidou os tiros, efetuando três
disparos contra Adonias, que morreu no local. O outro homem,
identificado como Adonias Marcelino Dias, atirou contra os dois
Soldados. Azevedo foi atingido na boca, falecendo no hospital. O
Soldado Santos foi atingido, mas foi salvo pelo colete. A bala entrou
no peito e saiu nas costas, mas ele está fora de perigo. Adonias
Marcelino também faleceu no hospital.

No interior da casa, foi presa Maria Aparecida Gregório de Freitas,
esposa de um dos homens. Foram apreendidos 2 revólveres taurus
38, 11 cartuchos deflagrados e 7 intactos.

No domingo, outros supostos integrantes da quadrilha foram ao
hospital em que estavam os dois militares e à casa do Sargento
Leonício e ameaçaram de morte a família e os policiais envolvidos na
operação.

Na data do dia 8, foram presos mais três suspeitos de envolvimento
com a quadrilha e apreendido um revólver 32. Outros nomes já foram
identificados e estão sendo procurados.

Participam da operação, que continua por mais 15 dias, policiais da
Cavalaria, ROTAM, 180 BPM, 330 BPM, GATE e CORPAER. O Ten.-
Cel. Jefterson e o Cel. Sócrates estão nas ruas, acompanhando os
trabalhos. O Soldado Gilberto Antônio de Azevedo, com 28 anos de
idade, solteiro e pai de um filho, acabou perdendo sua vida nessa
guerra do tráfico estabelecida em nosso Estado. Além disso, tiveram
ferimentos graves os Soldados Dorval Castro dos Santos, com 32
anos, casado e pai de dois filhos; Sarg. Leonício Alves de Souza, 36
anos, casado e pai de três filhos. Ambos foram feridos gravemente".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, novamente levantamos a
preocupação desta tribuna e novamente estamos acompanhando o
Governo Federal, como sempre, já no oitavo ano de mandato, sem
nenhuma perspectiva de mudar esse quadro. Agora há pouco, em
Brasília, onde estávamos entregando as propostas que Minas Gerais
tem para a segurança pública ao Senador Ramez Tebet, Presidente
do Congresso Nacional, e ao Presidente da Câmara Federal,
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Deputado Aécio Neves, comentava com o Deputado Ronaldo
Vasconcelios, Presidente da Comissão Permanente de Segurança
Pública da Câmara Federal, que essa guerra poderia ser amenizada
se o Presidente Fernando Henrique Cardoso cumprisse o que a
Constituição Federal determina em seu art. 144, em que estabelece
que o tráfico de drogas e o contrabando de armas são crimes federais,
específicos de competência da União. E o tráfico de drogas é
combatido pelas policias estaduais, por meio de convênio.

Portanto, se as fronteiras não estiverem sendo vigiadas 24 horas por
dia, como iremos impedir que a pasta base, vinda da Bolívia, do Peru,
do Paraguai, chegue aos Estados deste País? Infelizmente,
assistimos à omissão constante por parte do Governo Federal. Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer Estado deste País não
produz pasta base de cocaína. Admitimos que temos laboratório de
cocaína nos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas a
pasta base vem pela fronteira. E o que o Governo Federal tem feito
para minimizar o tráfico de drogas, que vem crescendo
alarmantemente, fazendo cada vez mais vítimas, quer policiais, quer
pessoas disputando essa guerra do tráfico? A Delegacia de
Homicídios de Belo Horizonte registra que 60% dos homicídios
praticados dentro do Estado de Minas Gerais estão vinculados ao
tráfico de drogas. Enquanto isso, vidas e mais vidas estão sendo
ceifadas, e nada está sendo feito pelo Governo Federal.

Disse a companheiros da Assembléia de Minas Gerais que prefiro
que o Governo Federal suspenda as migalhas dadas pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública, mas assuma, de fato e de direito, a
competência de combater o contrabando de armas, porque o Brasil
não fabrica o fuzil AR-is e não fabrica metralhadora israelense. Esse
armamento pesado, utilizado por narcotraficantes para tomar conta da
boca de tráfico e assaltar Bancos e carros-fortes, para romper a
blindagem, é passado por todas as fronteiras do País. Portanto,
entendemos que o Governo Federal precisa utilizar um percentual das
Forças Armadas e triplicar o efetivo da Polícia Federal, que hoje conta
com seis ou oito mil policiais, para tomar conta de um País com
extensão continental.

Isso é brincar de fazer segurança pública, O Sr. Fernando Henrique,
quando disputava a reeleição, estendia uma das mãos, dizendo que
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um dos dedos significava a segurança pública. Entretanto, temos
assistido a mortes e mais mortes ligadas ao tráfico de drogas e ao
contrabando de armas.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Deputado Sargento
Rodrigues, gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento.
Embora esteja chegando ao Plenário agora, estava em meu gabinete,
escutando V. Exa. Cumprimento V. Exa. em meu nome e, também, no
da bancada de nosso partido, porque V. Exa. traz, mais uma vez, à
consideração de todos, uma questão que é a ordem do dia: o
problema da segurança pública no País.

V. Exa. cita, inclusive, a nossa extensão territorial e os nossos
limites, ressaltando as dificuldades do Pais em manter a segurança
nacional em determinados locais. Com seu conhecimento pessoal,
como militar atuante, V. Exa. sabe bem que o cidadão não vive na
Federação ou no Estado, mas no município. Hoje, estamos
extremamente preocupados com a segurança nas cidades.

Hoje recebi, em meu gabinete, companheiros do Rotary. Já tive a
oportunidade de fazer palestras nos clubes da cidade, como o Rotary
Lagoa, o Rotary Padre Eustáquio, clube a que pertenço, e o Rotary
Cidade Jardim, e falei exatamente sobre a questão da segurança
pública. Estamos plenamente convencidos de que não basta
aumentar o efetivo nas ruas, nem aparelhar mais a Polícia Militar e a
Civil. Evidentemente, essas ações têm sido cobradas e devem ser
efetivadas, porém, muito mais do que isso, é premente uma
consciência coletiva da questão.

Recentemente, da tribuna, agradeci ao Comando-Geral da Capital e
ao Secretário da Segurança Pública pela colaboração na resolução de
um seqüestro relâmpago, mas o importante é que V. Exa. sempre
aborde esse tema, porque a população assim quer. A sociedade quer
que façamos essa discussão e que envolva toda a comunidade, para
que cada um traga sua contribuição e tenha a obrigação de fazer sua
parte. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Muito obrigado, Deputado Márcio
Cunha, que fez colocações bastante precisas.

Quero deixar claro, principalmente para o telespectador, que hoje,
em torno dessa guerra do tráfico de drogas, giram, pelo menos, 10 a
15 tipos de crimes, desde o simples furto de tênis, para ser trocado na
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boca de tráfico, até o arrombamento de residência, cujos
eletrodomésticos são trocados por pedras de "crack" e cocaína.
Temos uma série de delitos alavancada pelo tráfico de drogas. Assim,
é de fundamental importância que a população de Minas Gerais
reconheça a necessidade do desencadeamento de ações do Governo
Federal. Ao invés de enviar migalhas aos Estados, por meio do Fundo
Nacional de Segurança Pública, o Governo deveria ater-se aos crimes
de competência da União, como o tráfico de drogas e o contrabando
de armas, vigiando diuturnamente as fronteiras do País.

Com certeza, haveria uma queda brusca no índice de criminalidade
em nosso Estado, e não teríamos tantos policiais mortos e tantas
pessoas mortas, em nome do tráfico de drogas. Na mesma situação,
houve vários crimes praticados no mesmo final de semana em que
morreram os policiais; o jornal noticia que dívidas de drogas fazem
mais três vítimas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Portanto, estamos assistindo à escalada da violência e vidas estão
sendo ceifadas, e nada é feito pelo Governo Federal, que, mais uma
vez, lava as mãos com relação a uma situação que é urgente.
Precisamos agir de imediato.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, as notícias que trouxemos de
Brasília são boas. Entregamos as propostas aos Presidentes da
Câmara e do Senado Federal. Entendemos que o Congresso tem uma
grande responsabilidade em não adiar mais o que precisa ser votado
com extrema urgência. Esta Casa, por meio do Deputado Antônio
Júlio, Presidente deste Poder, fará sua parte. A legislação que
compete à Assembléia Legislativa de Minas Gerais será votada, como
a Proposta de Emenda à Constituição n° 33 e outras propostas que já
estão em tramitação.

E necessário que a Assembléia Legislativa dê essa contribuição,
para que possamos minimizar os problemas relativos à segurança
pública. Faço um apelo ao Governador Itamar Franco, para que
equipe a nossa polícia, pelo menos com coletes à prova de bala, já
que temos enfrentado uma rotina de troca de tiros com marginais. Não
nos podemos calar. Minas precisa reagir contra esse crescimento da
criminalidade, que se encontra em patamares insustentáveis. Se
precisamos reprimir o tráfico de drogas neste Estado, é necessário
que a população e os veículos de comunicação possam dar o apoio

rÀ



526
necessário para que as Polícias Civil e Militar possam dar
segurança à sociedade. O aparato policial necessita desse apoio.

Lamento por mais uma vida perdida. Acabaremos banalizando a
vida desses servidores. Não podemos permitir que isso aconteça.
Mais um companheiro, policial e Soldado tombou em nome dessa
sociedade. Não poderia calar-me diante de mais um homicídio e de
mais uma brutalidade provocada pelo tráfico de drogas em nosso
Estado. Muito obrigado.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2" 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 87" Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 3.237/2002, do Deputado Geraldo Rezende; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 88" Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n° 3.227/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, 3.230 e
3.246/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.232/2002, do
Deputado João Leite, e 3.242/2002, do Deputado Márcio Kangussu;
de Educação - aprovação, na 83" Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei n.°s 1.682/2001, do Deputado Ivair Nogueira, 1.973/2002, do
Governador do Estado, 1.994/2002, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, e 2.01112002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e do
Requerimento n.° 3.231/2002, do Deputado Eduardo Brandão; e do
Trabalho - aprovação, na 89" Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°
1.690/2001, do Deputado Amilcar Martins (- Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio,

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.935/2002 seja anexado ao
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Projeto de Lei n° 1.865/2001, ambos do Governador do Estado. A
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso XIII
do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando que seja
destinada a P Parte de uma reunião ordinária a homenagear o Prof.
Alcino Lázaro da Silva. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e
oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando que seja
destinada a P Parte de uma reunião ordinária à comemoração do Dia
do Espírita. A Presidência defere o requerimento, em conformidade
com o inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente
fixará a data.

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

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.585/2001 seja distribuído à
Comissão de Política Agropecuária. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum para votação mas que há quórum para
discussão.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei n° 15.050, que dispõe sobre o
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro
Geraes. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
opinou pela rejeição do veto. Continua em discussão o veto. Com  a
palavra, para discuti-lo, o Deputado João Leite, que ainda dispõe de
18 minutos para o seu pronunciamento.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada
Maria José Haueisen, demais pessoas presentes, telespectadores da
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TV Assembléia, temos esse tempo para discutir uma questão tão
importante, relacionada com a vida da maioria das famílias dos
trabalhadores de Minas Gerais. Essa proposta, construída a partir de
um projeto do Deputado Chico Rafael, foi recebendo contribuições das
diversas comissões da Assembléia Legislativa.

Mais do que isso, foi fruto das audiências públicas, da presença do
Poder Executivo na discussão dessa matéria, de um entendimento
amplo desses Poderes, da presença dos microempresários do Estado.
Por isso, foi possível termos essa legislação, aprovada pela
Assembléia Legislativa, como disse, depois de um entendimento
construído com muita discussão. Repito: em todo o processo desse
projeto, houve a presença do Poder Executivo, que, a todo o
momento, apresentava sugestões. Depois de tanto entendimento,
tivemos a aprovação. Mas fomos surpreendidos com o veto do
Governador a essa proposta, repito, amplamente discutida, que
recebeu sugestões do Poder Executivo. Lamentavelmente, mesmo
com a participação do Poder Executivo, o Governador o vetou.

Em todo o processo do projeto, pudemos ver a manifestação de
algumas entidades. Temos, por exemplo, a manifestação da Câmara
Municipal de Teófilo Otôni, que, por meio de ofício, diz: "Apresentando
os nossos cumprimentos, vimos, pela presente, encaminhar ao
Presidente da Assembléia Legislativa moção de repúdio subscrito pela
maioria dos Vereadores deste órgão legislativo municipal, contrária ao
veto do Governador ao Projeto de Lei n° 15.050, que dispõe sobre a
regulamentação e a nova forma de tributação do programa Micro
Geraes". Há a assinatura da maioria dos Vereadores da Câmara
Municipal de Teófilo Otôni. Temoso parecer do relator de Plenário,
que também se manifesta pela rejeição do veto do Governador.

Lamentavelmente, estamos vivendo, no Estado de Minas Gerais, um
desencontro, um desacerto. Vivemos, também, infelizmente, a falta de
cumprimento daquilo que foi acordado na Assembléia Legislativa com
o próprio Poder Executivo. O Governador vetou uma matéria
amplamente discutida pelo Poder Legislativo com o Executivo. Houve,
novamente, uma quebra, o que, sem dúvida, contribui muito com a
separação e a falta de harmonia entre os Poderes e a falta de
confiança na construção de entendimentos importantíssimos para o
Estado. Essa matéria, especialmente, é importantíssima. O nosso
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Pais, principalmente Minas Gerais, convive com um altíssimo
índice de desemprego. Tive a oportunidade, durante a discussão, de
revelar um dado que é do conhecimento de todos: em Minas Gerais,
70% do emprego está na microempresa. E lá que o cidadão e a
cidadã encontram o seu emprego, conseguem o seu ganha-pão, é na
microempresa que participam ativamente da vida do Estado.

Mas existe falta de disposição do Estado em fazer uma discussão
ampla sobre a sua situação tributária. Não podemos conviver com
essa condição. Não há um planejamento do Executivo no que diz
respeito aos tributos cobrados pelo Estado. No apagar das luzes de
2001, nós, da Oposição, fomos surpreendidos com a proposta da
criação da Taxa de Licenciamento de Veículos.

O Governador, Deputado Miguel Martini, na mensagem que enviou a
esta Casa, disse que vetou para defender a economia mineira. Ora,
sabemos que a verdadeira defesa da economia mineira deveria dar-se
por meio de um amplo debate. Acredito, como muitas vezes já disse,
que o melhor imposto é justamente o menor imposto cobrado sobre
uma base maior. Não é assim, Deputado Miguel Martini? Não adianta
matar as nossas empresas, porque diminuiremos os empregos e a
arrecadação do Estado. Mas o Governador pensa que está
defendendo a economia mineira.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Deputado João Leite,
obrigado pelo aparte. Em primeiro lugar, esperamos aprovar o projeto
de lei de nossa autoria que revoga a cobrança da taxa de R$30,00,
mencionada por V. Exa. Denunciamos da tribuna - eu, V. Exa. e o
PSB - esse tipo de cobrança, tentando impedir esse absurdo, porque
houve a cobrança de uma taxa sem a contraprestação de serviços, ou
seja, é uma taxa indevida. Já existe um projeto de lei de nossa autoria
para a derrubada do pagamento desses R$30,00, dessa taxa absurda.

Em segundo lugar, V. Exa. está coberto de razão. Isso só pode
acontecer mesmo com um Governador como o nosso, não meu, mas
com aquele que ganhou as eleições. Nem mesmo sei se podemos
chamar de Governador aquele que não governa. Governador é aquele
que foi eleito para governar. Hoje, se perguntarmos, Deputado João
Leite, quem está governando Minas Gerais, ninguém saberá. Parece
que a imprensa está dizendo que ele está no Rio de Janeiro. Outros
dizem que foi para o exterior. Mas não está em Minas Gerais.
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Portanto, não está governando. Dizem que, como está cansado,
tirou uma licença. Talvez esteja cansado do "road show", das
campanhas políticas que tentou fazer, mas foram um fracasso. Mas
não deve estar cansado de governar o nosso Estado, porque nunca o
governou.

Fiz uma exposição - e farei outra quando formos discutir esse
projeto -, mostrando que tínhamos, no início do Governo Itamar
Franco, 307 mil empresas em Minas Gerais. Nem manter as mesmas
ele conseguiu. O número foi reduzido para 302 mil empresas. As
microempresas e pequenas empresas somam 307 mil. No Rio de
Janeiro, em três anos, esse número subiu de 187 para 307 mil. Isso
significa que cada microempresa e pequena empresa criada gera de
três a cinco empregos no mínimo.

Imaginem se Minas Gerais tivesse crescido nessa ordem de 80%.
Teríamos gerado perto de 800 mil novos empregos, além de termos
aquecido a economia do Estado.

Veja V. Exa. que as microempresas e as pequenas empresas
correspondem, aproximadamente, a apenas 9% da receita do Estado
de Minas Gerais. Há uma concentração excessiva das empresas em
Minas Gerais, e o Governo não olhou essa questão, assim como não
olhou as outras.

Agora o mais grave, Deputadc, é que esse Governo desviou
R$91.000.000,00, que eram, de direito, das microempresas e das
pequenas empresas, para capital de giro, para gerar novas empresas,
aparelhar, qualificar e capacitar. O microempresário ou o pequeno
empresário que estiver nos vendo pode ir ao BDMG, porque lá há
dinheiro, e deveria ter mais R$91.000.000,00, que o Governador
desviou. Isso é caso de CPI, que certamente vamos instalar ao passar
esse Governo, para mostrar a sua irresponsabilidade, para mostrar a
sua falta de sensibilidade social e de sensibilidade política para
governar o Estado de Minas, principalmente nessa questão.

Quando o Governador apõe veto a uma matéria como essa, a um
projeto que foi amplamente discutido, mostra a sua insensibilidade. E
ainda entra com um projeto que é pior do que o anterior, que está
vigendo no Estado de Minas Gerais.

Parabéns a V. Exa. Lamentamos, mas acredito que o povo de Minas
não vai se deixar levar por essa propaganda enganosa, mentirosa.
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Veja V. Exa., que conhece o Projeto Jaíba, que esse Governo está
querendo fazer parecer para a sociedade que é ele o autor do Projeto
Jaíba, no Norte de Minas, o qual já existe e deu certo há muitos anos.
Como não tem o que mostrar, vai mostrar o que os outros já fizeram.
E bem razoável entender que quem não fez não tem o que mostrar.
Então, tem que pegar dos outros.

O Deputado João Leite, que foi a Brasília falar da questão da
segurança pública, sabe que o Governador colocou 16 mil presos nas
mãos da Polícia Civil, que ficou amarrada e não pode trabalhar,
porque tem que cuidar dos presos, ao passo que a Secretaria da
Justiça tem apenas 3 mil presos. Ele inverteu a ordem, mas também
não está preocupado em administrar Minas Gerais. Obrigado pelo
aparte.

O Deputado João Leite* - Agradeço ao Deputado Martini a
contribuição.

Realmente, fui a Brasília, acompanhando vários Deputados, e fiquei
até um pouco constrangido em mostrar uma situação de insegurança
de Minas Gerais e de Belo Horizonte, porque muitos viram o Prefeito
de Belo Horizonte mostrar a cidade com investimentos, como uma
cidade segura, como um outro mundo. Por isso, concordo com V.
Exa.: é enganosa essa propaganda mostrando para o Brasil, no
horário nobre, uma Belo Horizonte como cidade segura, sem crimes,
sem problemas.

Ficamos assustados. Fui, constrangido, levar os problemas de Belo
Horizonte e de Minas Gerais, mas vi que as pessoas não acreditaram,
porque, no horário nobre, foi mostrada outra Belo Horizonte, e as
pessoas falavam que o que estávamos mostrando não era verdade,
porque viram uma cidade bonita, muito bonita.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Fico imaginando que
quem está em Israel deve achar que, em Belo Horizonte, também
ocorre uma guerra civil, pelo número de assassinatos que ocorre a
cada fim de semana.

No final da semana passada, estava em Poté, no interior de Minas,
próximo a Teófilo Otôni, e, assistindo ao jornal, ouvi que houve 13 ou
15 homicídios. Quando vê tantas pessoas sendo assassinadas, o
povo de fora deve imaginar que está ocorrendo uma guerra civil aqui.

0 Deputado João Leite* - Sim, mas o que vemos na propaganda, no
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horário nobre, é uma Belo Horizonte sem problemas. Todas as
crianças de até 6 anos têm vaga na educação infantil. Os dados que
temos, de que 90% delas estão fora da escola, não devem ser
verdade para o Prefeito de Belo Horizonte.

Para o Prefeito de Belo Horizonte, temos uma cidade segura, que foi
mostrada no programa do seu partido para todo o Brasil. Hoje, fomos
levar a realidade de Belo Horizonte e de Minas Gerais, a insegurança
que estamos vivendo. Precisamos de investimentos na área da
segurança pública, da geração de empregos. E vetando esse projeto,
o Governador nega ao povo a possibilidade de termos mais empregos
para o nosso cidadão, para o nosso jovem. Essa é a realidade de
Minas Gerais: a microempresa e a pequena empresa estão
abandonadas. A realidade de Minas Gerais é a insegurança. A policia,
como disse V. Exa., deveria estar dando segurança para a população.
Os 8 mil policiais civis estão guardando 16 mil presos. Belo Horizonte,
na região metropolitana, apresenta, todo final de semana,
aproximadamente 20 homicídios. Essa é a situação, não aquela que
estamos vendo no horário nobre, ao custo que sabemos que esse
horário tem.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Quero acrescentar que
conseguimos colocar no orçamento, para execução neste ano,
R$1.500.000,00 para a segurança do hipercentro de Belo Horizonte.
Recebemos um telefonema dizendo que esse dinheiro foi repassado
para a Prefeitura de Belo Horizonte e que está sendo desviado. São
R$1.500.000,00 que este Deputado conseguiu aprovar no orçamento.
Estamos checando a informação, e por isso ainda não estou fazendo
essa denúncia da tribuna, mas estou alertando a população, porque
esse dinheiro foi para a Prefeitura e, segundo informações, estaria
sendo desviado para outras atividades, que não a de segurança do
hipercentro. Queremos comprovar essa denúncia, porque queremos
responsabilizar o administrador de Belo Horizonte.

O Deputado João Lei te* - Temos a oportunidade democrática de
trazer para a população a realidade que estamos vivendo. Esperamos
que venham os investimentos em segurança pública e a garantia, por
parte do Governo Federal, das nossas fronteiras, impedindo o tráfico
de drogas e de armas. Nossa expectativa é de que a Assembléia
Legislativa rejeite este veto. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com satisfação, a

presença, nas galerias, do Vereador de Santa Luzia Darcy de Souza
Lima, ex-Prefeito Municipal de Ipatinga, servidor desta Casa, que está
nos honrando com sua presença.

Questão de ordem
O Deputado Miguel Martini - V. Exa. percebe que não podemos

continuar os trabalhos, uma vez que precisamos ter 26 Deputados em
Plenário para a continuidade da discussão desse projeto. Por isso,
pedimos o encerramento, de plano, da reunião ou que se faça a
recomposição do quórum, para termos o mínimo regimental para
continuar os trabalhos.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados, para recomposição de quórum.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 8 Deputados. Portanto,

não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de terça-feira, dia 16, às 9
e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia
16/4/2002.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 88* REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As dez horas do dia dois de abril de dois mil e dois, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval
Angelo e Luiz Menezes, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Ivo José. 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
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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 1.975/2002 (Deputado Luiz Menezes); 1.993/2002 (Deputado
Edson Rezende); 1.996/2002 (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 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.926/2001 (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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
3.223/2002. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de propo4ições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requeriméntos dos Deputados Durval Angelo
em que solicita a realização de audiência pública a fim de que sejam
apuradas supostas irregularidades na administração da Cooperativa
Agrícola do Vale do Paraíso - COAVAP -, e Ivo José em que solicita
audiência pública para discutir a transferência do escritório regional da
CEMIG de Ipatinga para Governador Valadares. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Edson Rezende.

ATA DA 90a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia três de abril de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Meio,
Rêmolo Aloise e João Paulo (substituindo este ao Deputado Dinis
Pinheiro, por indicação da Liderança do PL), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dilzon Meio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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

rÁ



535
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos
Vereadores à Câmara Municipal de Timóteo, publicado em 28/3/2002;
dos Srs. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do
Estado; publicado em 16/3/2002; Hélio Luiz Lacerda, Vereador à
Câmara Municipal de Jacinto, publicado em 15/3/2002; Antônio
Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, publicado em 23/3/2002;
Glória Regina F.R. Panerai, Chefe de Gabinete Parlamentar, da
Câmara dos Deputados, publicado em 23/3/2002, e o recebimento do
jornal "BHZ Sul".

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para
as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
1.907/2001, no 1° turno (Deputado Gil Pereira); Projeto de Lei n°
1.151/2000, em turno único (Deputado Bilac Pinto). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
3.216 e 3.217/2002. 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, 10 de abril de 2002.
Dílzon Meio, Presidente - Bilac Pinto - Irani Barbosa - Dinis Pinheiro.

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA MINERAÇÃO MORRO
VELHO

Às dez horas do dia quatro de abril de dois mil e dois, comparecem
na Saia das Comissões os Deputados Eduardo Hermeto, Edson
Rezende, Fábio Avelar e Mauro Lobo, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Eduardo Hermeto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício de Maria
de Lurdes Rodrigues Santa Gema, Promotora de Justiça Cível, do
Acidente do Trabalho, dos Registros Públicos e Meio Ambiente,
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encaminhando cópia do relatórib a respeito da Ação Civil n°
10.18.24 7199; dos Srs. Francisco Teixeira da Costa, Chefe da
SEGUR-DRT-MG, publicado em 23/3/2002; Joaquim Elégio de
Carvalho, Subdelegado do Trabalho em Contagem, publicada em
21/3/2002; Carlos Eduardo Dutra Pires, Promotor de Justiça,
publicada em 28/3/2002. Em seguida, o Presidente suspente a
reunião por alguns minutos para entendimentos entre os membros
acerca do cronograma dos trabalhos. Reabertos os trabalhos, Passa-
se à Y Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados
Edson Rezende em que solicita sejam intimados os Srs. Geasy Xavier
de Souza, pneumologista; Antônio do Carmo de Souza, representante
da Associação do Bairro Mina d'Agua, Nova Lima; Giuseppe Vincenzo
de Lorenzo, Assessor Técnico da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Setor Mineral; José Carlos do Vale, Secretário de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Setor Mineral; solicitando ao DRT-MG, sejam
designados fiscais para averiguar se ocorreram ou se vêm ocorrendo
rachaduras nos níveis 8 e 11 da mina Cuiabá e a mina Velha da
Mineração Morro Velho, e à Fundacentro que faça um estudo
comparativo das condições de trabalho na última década. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Edson

Rezende.
ATA DA 9& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

PROSTITUIÇÃO INFANTIL
As dez horas do dia quatro de abril de dois mil e dois, comparecem

no Plenário da Câmara Municipal de Teófilo Otôni os Deputados
Rogério Correia, Elbe Brandão e Paulo Pettersen, membros da
supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença da Deputada
Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Elbe Brandão, dispensa a

Wák



537
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 audiência pública, para debater a
situação da prostituição infantil no Estado. Registra-se a presença dos
Srs. Northon Neiva, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni;
Neilando Alves Pimenta, Secretário Municipal da Ação Social;
Reneuda de Alencar Bezerra Moreira, Juíza da Vara da Infância e da
Juventude; Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça da Defesa
da Infância e da Juventude; Márcia Helena Pimentel Tureta, Delegada
da Infância e da Juventude e Homicídios da 14a DRSD; Maria de
Jesus do Espírito Santo, Presidente interina do Conselho Tutelar da
Criança e do Adolescente - região norte; Capitão Fonseca,
representando o 190 Batalhão da Polícia Militar; e a Irmã Anita Renilda
Franz, responsável pela Pastoral da Criança, os quais são convidados
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Paulo Pettersen, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos Deputados presentes e aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. 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 dos
Deputados presentes solicitando seja enviado ofício ao Prefeito
Municipal de Teófilo Otôni, com vistas a que o Poder Executivo
Municipal reequipe e reestruture os Conselhos Tutelar da Criança e do
Adolescente e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
possibilitando o seu pleno funcionamento e o respeito às decisões e
às providências por eles encaminhadas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Paulo Pettersen.

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

2.047/2002
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Comissão de Constituição e Justiça

Relátório
O Projeto de Lei n° 2.04712002, da Deputada Maria José Haueisen,

visa declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente André
Castro - SOBAC -' com sede no Município de Nanuque.

Publicada em 23/3/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme fica constatado pelo exame dos documentos que

compõem os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de
lei em apreciação é pessoa jurídica, está em funcionamento há mais
de dois anos e tem diretoria composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Verificamos, no art. 26 do estatuto da Sociedade Beneficente André
Castro, que "as atividades dos diretores, conselheiros ou instituidores,
bem como as dos seus sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-
lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação
ou vantagem"; e o seu art. 30 estabelece que, "no caso de dissolução
da entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere juridicamente constituída, que esteja registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social", evidenciando-se, dessa
forma, o compromisso de servir desinteressadamente à coletividade.

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, não encontramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.047/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo

Hermeto - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.764/2001

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe fixa
o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
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Publicado em 15/9/2001, foi o projeto analisado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição tem por objeto fixar o efetivo da PMMG, matéria que

se insere entre aquelas de iniciativa privativa do Governador do
Estado, conforme determinação constitucional.

Em conformidade com a exposição de motivos do Governador do
Estado e devido à desvinculação do Corpo de Bombeiros Militar da
estrutura da Polícia Militar por força do "caput" do art. 39 da Carta
política mineira, o projeto retira a previsão relativa ao Quadro de
Praças Bombeiros Militares - QPBM -, no total de 5.032 cargos.
Outrossim, acrescenta 320 novos cargos para o Quadro de Oficiais
Policiais Militares; 73 novos cargos para o Quadro de Oficiais de
Administração, 6.169 novos cargos para o Quadro de Praças Policiais
Militares; 238 novos cargos para o Quadro de Oficiais de Saúde; e
533 novos cargos para as diversas categorias do Quadro de Praças
Especialistas.

Para melhor atender à finalidade institucional de preservar, manter e
restabelecer a ordem pública e a segurança interna em todo o
território mineiro, o Governador do Estado busca ampliar a previsão
dos quadros do seu efetivo militar para o período de 2002 a 2006. A
meta objetivada é alcançar a proporção de 400 habitantes por policial
militar. Também o atendimento das necessidades da corporação em
suas atividades de apoio à área operacional, bem como o suporte ao
público interno, principalmente no campo da assistência à saúde, são
objetivos aos quais visa o Governador do Estado, conforme sua
exposição de motivos.

A luz desses argumentos, constatamos que o projeto atende aos
princípios norteadores dos atos da administração pública,
estabelecidos no "caput" do art. 37 da Constituição Federal, com
ênfase para os princípios da legalidade e da eficiência. Por oportuno,
ressalte-se a observância da supremacia do interesse público sobre o
particular, princípio que deve alicerçar toda conduta do administrador
público. Nesse passo, o Estado busca cumprir um dos seus objetivos
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prioritários, qual seja o de criar condições para a segurança e a
ordem públicas e zelar pela incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Como vemos, o projeto constitui um instrumento de busca da
realização do direito social à segurança, assegurado no "caput" do art.
60 da Constituição da República.

Todavia, o projeto merece aprimoramento quanto ao seu conteúdo,
em virtude de algumas imperfeições que vislumbramos no âmbito de
certas categorias, em razão do que apresentamos as emendas a
seguir identificadas e justificadas.
A Categoria de Auxiliar de Saúde do Quadro de Oficiais

Especialistas - QOE - vem-se mostrando insuficiente para atender à
demanda da área administrativa da saúde, no que tange à
coordenação e à realização de tarefas típicas da categoria, a exemplo
do controle da farmácia, do controle do efetivo das Seções de
Assistência à Saúde - SAS -, e da digitação de contas de saúde, entre
outras tarefas, que ficam, indevidamente, a cargo do oficial médico ou
odontólogo. Em razão desse fato, apresentamos a Emenda n° 1, que
aumenta em lO o número de postos proposto no projeto para a
categoria, até o ano 2006. Com isso, esperamos liberar o oficial
médico ou odontôlogo dos encargos acima mencionados, permitindo
que eles se dediquem à sua função própria, que é a de prestar
assistência médica ou odontológica ao usuário do sistema.

No Quadro de Praças Especialistas - QPE -, na Categoria de
Auxiliares de Saúde, buscamos aumentar em 44, até o ano 2006, o
número de graduações da categoria proposto no projeto. A Emenda n°
2 tem por fundamento a necessidade de fazer face à crescente
demanda de serviços na categoria. E oportuno reafirmar a importância
da disponibilidade desses profissionais para o exercício das tarefas
auxiliares intrínsecas ao serviço de atendimento à saúde prestado
pela corporação.

A Emenda n° 3, que ora apresentamos, propõe nova configuração
para as categorias de Psicólogos, Enfermeiros, Veterinários e
Fisioterapeutas do Quadro de Oficiais de Saúde - QOS - da Polícia
Militar de Minas Gerais. O principal objetivo da emenda é o de
propiciar ao oficial da saúde a promoção na carreira de forma regular
e igualitária. Para alcançar o objetivo proposto, há necessidade de se
ampliar o número de oficiais enfermeiros para 42 profissionais, o que
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implica o acréscimo de 6 postos ao total dos 36 já constantes no
projeto.
- Considerando-se, ainda, a profícua atuação dos profissionais do
Quadro de Oficiais de Administração - QOA - e a necessidade do
aumento desse quadro em razão do crescimento da demanda da
corporação decorrente do aumento proposto para o seu efetivo, e
tendo-se conhecimento do fato de que a formação desses
profissionais é financeiramente viável para o Estado, apresentamos a
Emenda n° 4, que acrescenta, até o ano 2006, 66 postos na categoria,
além do total previsto no projeto.

Além disso, tendo conhecimento de que a Resolução da Assembléia
n° 2.651, de 2/12/81, não permite a cessão de servidor com ônus para
o Poder Legislativo, ressalvada a hipótese de cargo em comissão, e
sabendo da situação precária em que se encontram os oficiais
militares e os pilotos que já prestam serviço de apoio às atividades
deste Poder, apresentamos a Emenda n° 5, que busca regularizar tal
situação, prevendo a cessão para a Assembléia Legislativa de até
quatro militares e três pilotos, mediante convênio, na forma de
deliberação da Mesa da Casa.

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

1.764/2001 com as Emendas n os 1 a 5, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se à letra "c" do Quadro IV do anexo único do projeto a seguinte
redação, promovendo-se o ajuste do efetivo especificado no art. 1°:

"IV - Quadro de Oficiais Especialistas - QOE

c)Categoria de Auxiliar de Saúde:
* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 13.4.2002.
EMENDA N°2

Dê-se à letra "e" do Quadro VII do anexo único do projeto a seguinte
redação, promovendo-se o ajuste do efetivo especificado no art. 1°:

"VII - Quadro de Praças Especialistas - QPE

e) Categoria de Auxiliares de Saúde:
* - 0 referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do
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Legislativo" de 134.2002.

EMENDA N°3
Dê-se às letras "d", "e", "g" e "h" do Quadro II do anexo único do

projeto a seguinte redação, promovendo-se o ajuste do efetivo
especificado no art. 1°:

"II - Quadro de Oficiais de Saúde - QOS

d) Categoria de Psicólogos:
* - O referido Quadro foi publicado

Legislativo" de 14.4.2002.
e) Categoria de Enfermeiros:
* - O referido Quadro foi publicado

Legislativo" de 13.4.2002.
g) Categoria de Veterinários:
* - O referido Quadro foi publicado

Legislativo" de 13.4.2002.
h) Categoria de Fisioterapeutas:
* - O referido Quadro foi publicado

Legislativo" de 13.4.2002.

na edição do "Diário do

na edição do "Diário do

na edição do "Diário do

na edição do "Diário do

EMENDA N°4
Dê-se ao Quadro V do anexo único do projeto a seguinte redação,

promovendo-se o ajuste do efetivo especificado no art. 10:
- Quadro de Oficiais de Administração - QOA]

* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 13.4.2002.

EMENDA N°5
Acrescente-se o seguinte art. 50 renumerando-se os demais:
"Art. 50 - Será admitida a cessão à Assembléia Legislativa de até

quatro militares e de até três pilotos, mediante convênio, para fins de
prestação de apoio às atividades institucionais de competência da
Presidência do Poder Legislativo, na forma de Deliberação da Mesa
da Assembléia Legislativa."

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.998/2002

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça e encaminhado a esta
Casa por meio do Ofício n° 4/2002, o Projeto de Lei n° 1.998/2002
dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/3/2002, a proposição
recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer pela sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade. Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos
aspectos relativos ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre os Quadros de Pessoal

dos Serviços Auxiliares do Ministério Público estadual e dá outras
providências.

De acordo com a proposição, serão criados 100 cargos de Agente
do Ministério Público, 400 cargos de Oficial do Ministério Público, além
de 270 cargos do nível de 3° grau, denominados Técnico do Ministério
Público, totalizando 770 cargos.

Segundo a exposição de motivos apresentada pelo Procurador-
Geral de Justiça, a criação dos cargos faz-se necessária tendo em
vista a crescente demanda da atuação institucional, relativamente à
gama de atribuições conferidas ao Ministério Público pela Constituição
da República, que enseja a adequação do quantitativo de seus
servidores administrativos à nova missão conferida à instituição.
Ainda, conforme descrito no ofício que encaminhou o projeto a esta
Casa, a nova Lei de Organização Judiciária criou inúmeras novas
comarcas e Varas, em todo o Estado, o que acarreta, sem dúvida, a
necessidade de a estrutura do Ministério Público adequar-se ao novel
diploma do Judiciário, o que se deu por meio da edição da Lei
Complementar n° 61, de 2001, que criou Promotorias correspondentes
às novas Varas.

A proposição trata também de restabelecer a carreira de Agente do
Ministério Público, de nível fundamental de escolaridade, o que denota
a meritória intenção da instituição de propiciar uma oportunidade
profissional a cidadãos cuja formação escolar está em andamento.

A concessão de elevação nos padrões da carreira da instituição

rÀ
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revela-se bastante oportuna, já que possibilitará, conforme a
exposição de motivos, a adequação da remuneração dos oficiais e
dos técnicos do Ministério Públicô aos cargos correspondentes dos
demais Poderes, com estabelebimento da necessária isonomia
salarial para funções similares.

Cabe salientar que, de acordo com o disposto no § l°do art. 169 da
Constituição da República, a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos da
administração pública, ficam condicionadas à existência de prévia
dotação orçamentária e expressa autorização na LDO.

Ainda sobre o assunto, segundo dispõe a Lei Complementar n° 101,
de 2000, no "caput" e no § 1° do art. 17, os atos que criarem ou
aumentarem a despesa obrigatória de caráter continuado deverão ser
instruídos com o previsto no inciso , 1 do art. 16 - estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercíçio em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes -, além do demonstrativo de origem dos
recursos e a comprovação de que a despesa não afetará as metas de
resultados fiscais previstos no anexo referido no § 1° do art. 40 da
aludida norma.

Sobre essa questão, no entanto, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa deverá se
manifestar ao emitir seu parecer.

Conclusão
Em face do exposto, somos pelã aprovação no 1° turno do Projeto

de Lei n° 1.998/2002.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüinio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 498/99

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 498199, de autoria da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, dispõe sobre as políticas florestal, de
proteção à biodiversidade e de uso alternativo do solo no Estado.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, com as
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Emendas n os 2, 4 a 10 e 12 a 14, a proposição foi apreciada, em 2°
turno, pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que
opinou por sua aprovação na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 18, que apresentou. A requerimento, o projeto

retorna a esta Comissão, para ser apreciado em 2 0 turno. Cumpre-
nos, agora, emitir nosso parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A política florestal de Minas Gerais, ditada pela Lei n° 10.561, de

1991 - o nosso Código Florestal -, originou-se de iniciativa
parlamentar, em atendimento ao interesse dos diversos segmentos da
sociedade que lidam com as questões florestais e o meio ambiente.
No ritmo em que tem evoluído a política ambiental, é uma demanda
constante da sociedade o aperfeiçoamento dos instrumentos e das
instituições que servem de base para a atuação da administração
pública.

A necessidade de aperfeiçoamento da lei já viera à tona no ano de
1997, quando da realização, pela Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, de um fórum técnico sobre fomento florestal, em que
se reconheceu a necessidade de se reformular essa política por meio
de uma nova proposição legislativa. Desde então, realizaram-se
intensos debates para a modificação da lei, o que impulsionou esta
Comissão a entrar com o Projeto de Lei n° 498/99, iniciando-se o
processo efetivo de adaptação da matéria à realidade atual, quando
se postula, cada vez mais, a conciliação entre o desenvolvimento
socioeconõmico, o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção
e conservação da biodiversidade.

Embora tenha havido importantes debates sobre a matéria durante
sua tramitação, no momento em que o projeto veio a esta Comissão,
para ser apreciado em 20 turno, em dezembro de 2001,
empreendemos o máximo de esforço para reunir todos os
interlocutores que já tinham apresentado sugestões para a
modificação da lei e obter deles uma proposta consensual, que
atendesse de forma equilibrada às reivindicações de todas as áreas
envolvidas, governamentais e não governamentais. Assim, realizamos
uma série de reuniões para discutir, analisar e aperfeiçoar a
proposição, procurando respeitar as contribuições e os avanços já
incorporados ao projeto pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos

rs



546
Naturais. Cremos ter conseguido aperfeiçoá-lo ainda mais, graças
à participação dos órgãos e das entidades cujos representantes
estiveram presentes às 15 reuniões de trabalho realizadas na
Assembléia Legislativa, às terças e quintas-feiras, cada uma com,
pelo menos, 4 horas de duração.

Estivemos coordenando, pessoalmente, todas as reuniões e
pudemos testemunhar debates riqúíssimos, que serviram para integrar
diferentes pontos de vista em um conjunto de propostas inovadoras,
que corresponde, com todo o empenho que pudemos obter, à
expectativa geral dos setores que lidam com a proteção da
biodiversidade e com a conservação dos ecossistemas, como também
dos que lidam com a exploração econômica dos produtos e
subprodutos florestais, com o uso alternativo do solo e com a
exploração dos recursos hídricos. Foram consideradas, ainda, as
normas introduzidas na legislação federal em um período mais
recente, a exemplo da Medida Provisória n° 2.166-67, de 24/8/2001,
que altera o Código Florestal, e a Lei n° 9.985, de 18/7/2000, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC.

Nesse sentido, queremos deixar patentes os nossos agradecimentos
aos representantes das seguintes instituições, cuja colaboração foi
imprescindível para a elaboração do Substitutivo n° 1, que ora
apresentamos a esta Comissão, para ser apreciado. São elas a
Associação Brasileira de Florestas Renováveis - ABRACAVE -, a
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -, a Associação
dos Servidores do Instituto Estadual de Florestas - ASIEF -, a
Associação Turística Encosta da Terra - ASTURIES -, a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, a Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FAEMG -, o Instituto Estadual de Florestas -
IEF -, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por meio de sua
área florestal - PMMG -, o Sindicato da Indústria do Ferro no Estado
de Minas Gerais - SINDIFER -, o Sindicato das Indústrias de
Cerâmicas - SINDICER -, a Sociedade Mineira de Engenheiros
Florestais - SMEF.

O Substitutivo n° 1 traz os pressupostos de uma "lei cidadã", por
meio da qual se define que as florestas e as demais formas de
vegetação existentes no Estado, reconhecidas de utilidade ao meio
ambiente e às terras que revestem, bem como os ecossistemas por
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elas integrados, são bens de interesse comum. Respeita, também,
de forma efetiva, o direito de propriedade e a função social da
propriedade. Nessa proposta, a política florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado tem por objetivos, entre outros, assegurar a
proteção e a conservação das formações vegetais nativas; disciplinar
o uso alternativo do solo e controlar a exploração, a utilização, o
transporte e o consumo de produtos e subprodutos da flora; prevenir
alterações das características e dos atributos dos ecossistemas
nativos; promover a recuperação das áreas degradadas; proteger a
flora e a fauna; desenvolver ações com a finalidade de suprir a
demanda de produtos da flora susceptíveis de exploração e uso;
estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico;
promover a compatibilização das ações de política florestal e de
proteção à biodiversidade com as ações das demais políticas
relacionadas com os recursos naturais.

Estamos certos de que as contribuições incorporadas vêm
aperfeiçoar a lei florestal, correspondendo às peculiaridades da
biodiversidade, dos ecossistemas, do relevo, do solo e seu uso
alternativo, da vegetação e da exploração dos produtos e subprodutos
florestais no Estado de Minas Gerais. Contamos, portanto, com o
apoio dos ilustres companheiros desta Comissão à aprovação da
matéria na forma do substitutivo que apresentamos.

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

498199, no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no

Estado compreendem as ações empreendidas pelo poder público para
o uso sustentável dos recursos florestais e para a conservação do
meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia
qualidade de vida, nos termos do art. 214 da Constituição do Estado.

Art. 2 0 - As florestas e as demais formas de vegetação existentes no
Estado, reconhecidas de utilidade ao meio ambiente e às terras que

rÃ
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revestem, bem como os ecossistemas por elas integrados, são
bens de interesse comum, respeitados o direito de propriedade e a
função social da propriedade, com as limitações que a legislação em
geral e esta lei em especial estabelecem.

Art. 30 - A utilização dos recursos vegetais naturais e as atividades
que importem uso alternativo do solo serão conduzidas de forma a
minimizar os impactos ambientais delas decorrentes e a melhorar a
qualidade de vida, observadas as seguintes diretrizes:

- proteção e conservação da biodiversidade;
II - proteção e conservação das águas;
III - preservação do patrimônio genético;
IV - compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e o

equilíbrio ambiental.
Art. 40 - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no

Estado têm por objetivos:
- assegurar a proteção e a conservação das formações vegetais

nativas;
II - garantir a integridade da fauna migratória e das espécies

vegetais e animais endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção,
assegurando a manutenção dos ecossistemas a que pertencem;

III - disciplinar o uso alternativo do solo e controlar a exploração, a
utilização, o transporte e o consumo de produtos e subprodutos da
flora;

IV - prevenir alterações das características e dos atributos dos
ecossistemas nativos;

V - promover a recuperação das áreas degradadas;
VI - protegera flora e a fauna;
VII - desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de

produtos da flora susceptíveis de exploração e uso;
VIII - estimular programas de educação ambiental e de turismo

ecológico;
IX - promover a compatibilização das ações de política florestal e de

proteção à biodiversidade com as ações das demais políticas
relacionadas com os recursos naturais.

Art. 50 - Considera-se órgão competente para as ações previstas
nesta lei o Instituto Estadual de Florestas - IEF -, ressalvados os
casos de necessidade de licenciamento ambiental pelo Conselho



549
Estadual de Política Ambiental - CORAM.

Art. 6° - O poder público criará mecanismos de fomento a:
- florestamento e reflorestamento, com o objetivo de:

a) favorecer o suprimento e o consumo de madeira, produtos
lenhosos e subprodutos para uso industrial, comercial, doméstico e
social;

b) minimizar o impacto da exploração e da utilização das formações
vegetais nativas;

c) complementar programas de conservação do solo e de
regeneração ou recomposição de áreas degradadas para incremento
do potencial florestal do Estado, bem como de minimização da erosão
do solo e do assoreamento de cursos de água naturais ou artificiais;

d) desenvolver projetos de pesquisa, educação e desenvolvimento
tecnológico, visando à utilização de espécies nativas ou exóticas em
programas de reflorestamento;

e) desenvolver programas de incentivo à transferência e à difusão
de tecnologia e de métodos de gerenciamento;

f) promover e estimular a elaboração e a implantação de projetos
para a recuperação de áreas em processo de desertificação;

g) promover e estimular a implantação de projetos para a
recuperação das áreas de reserva legal;

II - pesquisas direcionadas para:
a) preservação, conservação e recuperação de ecossistemas;
b) criação, implantação, manutenção e manejo das unidades de

conservação;
c) manejo e uso sustentado dos recursos vegetais;
III - desenvolvimento de programas de educação ambiental para a

proteção da biodiversidade;
IV - desenvolvimento de programas de turismo ecológico e

ecoturismo.
Art. 70 - O poder público promoverá o monitoramento dos

ecossistemas terrestres e aquáticos, implantando e mantendo a infra-
estrutura adequada, com vistas à adoção das medidas necessárias à
sua proteção.

Art. 80 - Para efeito do disposto nesta lei, as áreas cobertas com
florestas e as demais formas de vegetação classificam-se em:

- produtivas com restrição de uso, assim consideradas as áreas
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revestidas ou não com cobertura vegetal que produzam benefícios
múltiplos de interesse comum, necessários à manutenção dos
processos ecológicos essenciais à vida;

- de produção, assim consideradas:
a) as originárias de plantios integrantes de projetos florestais e

destinadas ou não ao suprimento sustentado da matéria-prima de
origem vegetal necessária às atividades socioeconõmicas;

b) as formações florestais integrantes de sistemas agroflorestais;
c) as submetidas a manejo florestal.
Art. 90 - As áreas produtivas com restrição de uso classificam-se em:
- de preservação permanente;

II - de reservas legais;
III - de unidades de conservação.
Art. 10 - As Áreas de Preservação Permanente são as áreas

protegidas nos termos desta lei, cobertas ou não por vegetação, com
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas e situadas:

- nos locais de pouso de aves de arribação, assim declarados pelo
poder público ou protegidos por convênio, acordo ou tratado
internacional de que o Brasil seja signatário;

II - ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, a partir do leito
maior sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima, em cada
margem, seja de:

a) 30m (trinta metros) para os cursos de água com largura inferior a
10m (dez metros);

b) SOm (cinqüenta metros) para os cursos de água com largura entre
10m (dez metros) e 50m (cinqüenta metros);

c) 100m (cem metros) para os cursos de água com largura entre
50m (cinqüenta metros) e 200m (duzentos metros);

d) 200m (duzentos metros) pará os cursos de água com largura
entre 200m (duzentos metros) e 600m (seiscentos metros);

e) 500m (quinhentos metros) para os cursos de água com largura
superior a 600m (seiscentos metros);

III - ao redor de lagoas ou reservatórios de água, naturais ou
artificiais, desde o seu nível mais alto, medido horizontalmente, em
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faixa marginal cuja largura mínima seja de:

a) 15m (quinze metros) para os reservatórios de geração de energia
elétrica com até lOha (dez hectares), sem prejuízo da compensação
ambiental;

b) 30m (trinta metros) para os situados em áreas urbanas
consolidadas;

c) 30m (trinta metros) para os corpos hídricos artificiais, ressalvados
os tanques para as atividades de aqüicultura;

d) 50m (cinqüenta metros) para os reservatórios naturais de água
situados em área rural, com área igual ou inferior a 20ha (vinte
hectares);

e) bOm (cem metros) para os reservatórios naturais de água
situados em área rural, com área superior a 20ha (vinte hectares);

IV - nas nascentes, ainda que intermitentes, qualquer que seja a sua
situação topográfica, num raio mínimo de 50m (cinqüenta metros);

V - no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a
partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura da
elevação em relação à base;

VI - nas encostas ou em partes destas, com declividade igual ou
superior a 100% (cem por cento) ou 45 0 (quarenta e cinco graus) na
sua linha de maior declive, podendo ser inferior a esse parâmetro a
critério técnico do órgão competente, tendo em vista as características
edáficas da região;

VII - nas linhas de cumeadas, em seu terço superior, em relação à
base, nos seus montes, morros ou montanhas, fração essa que pode
ser alterada para maior, a critério técnico do órgão competente,
quando as condições ambientais assim o exigirem;

VIII - nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de
ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a bOm (cem metros), em
projeções horizontais;

IX - em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros);
X - em ilhas, em faixa marginal além do leito maior sazonal, medida

horizontalmente, de conformidade com a largura mínima de
preservação permanente exigida para o corpo de água;

XI - em veredas.
§ l O - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando

declaradas por ato do poder público, as áreas, revestidas ou não com
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cobertura vegetal, destinadas a:

- atenuar a erosão;
II - formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das

ferrovias;
III - proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou

histórico;
IV - abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de

extinção;
V - manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas;
VI - assegurar condições de bem-estar público;
VII - preservar os ecossistemas.
§ 2° - Nas áreas consideradas de preservação permanente, onde a

ocupação antrópica já esteja consolidada, de acordo com a
regulamentação específica e constatação do órgão competente, será
respeitada a ocupação, desde que não haja alternativa locacional
comprovada por laudo técnico e sejam atendidas as recomendações
técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras,
sendo vedada a expansão da área ocupada.

§ 30 - Nos casos de reservatórios artificiais resultantes de
barramentos construídos sobre drenagens naturais, a área de
preservação permanente será estabelecida conforme o disposto nos
itens "d" e "e" do inciso III deste artigo, ressalvadas a abrangência e
delimitação das áreas de preservação permanente das represas
hidrelétricas, que serão definidas no âmbito do licenciamento
ambiental do empreendimento, com largura mínima de 30m (trinta
metros).

§ 40 - Os limites da área de preservação permanente previstos na
alínea "a' do inciso III deste artigo poderão ser ampliados, conforme
estabelecido no licenciamento ambiental, e, quando houver, de acordo
com o Plano de Recursos Hídricos da bacia em que o reservatório se
insere.

Art. 11 - A utilização de áreas de preservação permanente só será
admitida com autorização ou anuência do órgão competente.

§ 1° - Quando se tratar de unidade de conservação, a autorização a
que se refere este artigo será concedida se assim dispuser seu plano
de manejo, quando houver.

§ 20 - Os critérios para definição e uso das áreas de preservação
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permanente serão estabelecidos ou revistos pelos órgãos
competentes, mediante deliberação do COPAM, adotando-se como
unidade de planejamento a bacia hidrográfica, por meio de
zoneamento especifico e, quando houver, por meio do seu plano de
manejo.

§ 30 - O zoneamento e o plano de manejo de bacias hidrográficas,
para os fins deste artigo, serão submetidos ao COPAM, para
aprovação.

§ 40 - Nas propriedade rurais em que o relevo predominante for
marcadamente acidentado e impróprio à prática de atividades
agrícolas e pecuárias e em que houver a ocorrência de várzeas
apropriadas a essas finalidades, poderá ser permitida a utilização da
faixa ciliar dos cursos de água considerada de preservação
permanente em uma das margens em até 1/4 da largura prevista
neste artigo, após autorização e anuência do órgão ambiental
competente, compensando-se essa redução com a ampliação
proporcional da referida faixa na margem oposta, quando esta
comprovadamente pertencer ao mesmo proprietário, com averbação
da área permutada à margem da matrícula do imóvel.

Art. 12 - A supressão de vegetação nativa em área de preservação
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade
pública ou interesse social, devidamente caracterizados e motivados
em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa
técnica e locacional do empreendimento proposto.
§ 10 - A supressão de vegetação em área de preservação

permanente situada em área efetivamente urbanizada dependerá de
autorização do órgão municipal competente, desde que o município
possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano
diretor, mediante anuência prévia do órgão estadual competente,
fundamentada em parecer técnico.

§ 20 - Consideram-se efetivamente urbanizadas as áreas parceladas
e dotadas da infra-estrutura mínima, segundo as normas federais e
municipais.

§ 3° - Para fins do que dispõe este artigo, entende-se:
- por utilidade pública:

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços
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públicos de transporte, saneamento e energia;

c) demais obras, planos, atividades ou projetos assim definidos na
legislação federal ou estadual;

li - por interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da

vegetação nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo,
controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios
com espécies nativas, conforme definidos na legislação federal ou
estadual;

b) demais obras, planos, atividades ou projetos assim definidos na
legislação federal ou estadual;

c) as ações executadas de forma sustentável, direcionadas à
recuperação, recomposição ou regeneração de áreas de preservação
permanente, tecnicamente consideradas degradadas ou em processo
avançado de degradação.

§ 40 - O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão
eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em
regulamento, da vegetação em área de preservação permanente.
§ 50 - O órgão ambiental competente indicará, previamente à

emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de
preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias
que deverão ser adotadas pelo empreendedor.

§ 61 - A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 70 - Na implantação de reservatório artificial, é obrigatório o
pagamento pela restrição de uso da terra, na forma de servidão ou
outras formas previstas em lei, pelo empreendedor, das áreas de
preservação permanente criadas no seu entorno, conforme
parâmetros e regime de uso definidos na legislação.
§ 80 - A utilização de áreas de preservação permanente será

admitida mediante licenciamento ambiental, quando couber.
§ 90 - A área de preservação permanente recuperada, recomposta

ou regenerada é passível de uso sustentável mediante projeto técnico
a ser aprovado pelo órgão competente.

§ 10 - São vedadas quaisquer intervenções nas áreas de veredas,
salvo em caso de utilidade pública, de dessedentação de animais ou
uso doméstico.
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Art. 13 - Considera-se reserva legal a área localizada no interior

de uma propriedade ou posse rural, ressalvada a de preservação
permanente, representativa do ambiente natural da região e
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e à proteção da fauna e flora nativas,
equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total da
propriedade.

§ 1 0 - A implantação da área da reserva legal compatibilizará a
conservação dos recursos naturais e o uso econômico da
propriedade.

§ 20 - A intervenção em áreas de reserva legal com cobertura
vegetal nativa depende de autorização do órgão competente, e não
serão permitidos o corte raso, a alteração do uso do solo e a
exploração com fins comerciais, ressalvados os casos de sistemas
agroflorestais e o ecoturismo.

§ 30 - A autorização a que se refere o § 2 0 somente será concedida
em área de proteção ambiental se assim dispuser seu plano de
'manejo.

§ 40 - A área destinada à composição de reserva legal poderá ser
agrupada em uma só porção em condomínio ou em comum entre os
adquirentes.

Art. 14 - Será admitido pelo órgão ambiental competente, na
propriedade rural destinada à produção, o cômputo das áreas relativas
à vegetação nativa existente em área de preservação permanente no
cálculo do percentual de reserva legal, desde que não implique
conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo e quando a
soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e
reserva legal exceder a:

- 50% (cinqüenta por cento) da propriedade rural com área superior
a 50 ha (cinqüenta hectares), quando localizada no Polígono das
Secas, e maior ou igual a 30 ha (trinta hectares), nas demais regiões
do Estado;

II - 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade rural com área igual
ou inferior a 50 ha (cinqüenta hectares), quando localizada no
Polígono das Secas, e menor ou igual a 30 ha (trinta hectares), nas
demais regiões do Estado.
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§ 1° - A reserva legal será demarcada a critério da autoridade

competente, preferencialmente em terreno contínuo e com cobertura
vegetal nativa.

§ 20- Respeitadas as peculiaridades locais e o uso econômico da
propriedade, a reserva legal será demarcada em continuidade a
outras áreas protegidas, evitando-se a fragmentação dos
remanescentes da vegetação nativa e mantendo-se os corredores
necessários ao abrigo e ao deslocamento da fauna silvestre.

§ 3° - Nas propriedades rurais previstas no inciso II deste artigo
poderão ser computados, para efeito de fixação de até 50%
(cinqüenta por cento) do percentual de reserva legal, a critério da
autoridade competente, além da cobertura vegetal nativa, os maciços
arbóreos frutíferos, ornamentais ou industriais mistos ou as áreas
ocupadas por sistemas agroflorestais.

§ 4° - A área de reserva legal deverá ser averbada, à margem do
registro do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente,
sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de
transmissão a qualquer título.

§ 5° - No caso de desmembramento da propriedade, a qualquer
titulo, a área da reserva legal será parcelada na forma e na proporção
do desmembramento da área total, sendo vedada a alteração de sua
destinação.

§ 60 - O proprietário ou o usuário da propriedade poderá relocar a
área da reserva legal, mediante plano aprovado pela autoridade
competente, observadas as limitações e resguardadas as
especificações previstas neste artigo.

Art. 15 - O proprietário rural fica obrigado, se necessário, a
recompor, em sua propriedade, a área de reserva legal, podendo
optar pelos seguintes procedimentos:

- plantio em parcelas anuais ou implantação e manejo de sistemas
agroflorestais;

II - isolamento total da área correspondente à complementação da
reserva legal e adoção das técnicas adequadas à condução de sua
regeneração;

III - aquisição e incorporação à propriedade rural de gleba contígua,
com área correspondente á da reserva legal a ser recomposta,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente;
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IV - compensação da reserva legal por outra área equivalente em

importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme
critérios estabelecidos em regulamento;

V - aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica, e
instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente;

VI - aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não
contígua e instituição de RPPN cuja área corresponda à área total da
reserva legal de todos os condôminos ou co-proprietários,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente.

§ 1 1 - O Poder Executivo estabelecerá critérios e padrões para o
plantio e para a implantação e o manejo dos sistemas agroflorestais a
que se refere o inciso 1 deste artigo.

§ 2° - Nos casos de recomposição da área de reserva legal pela
compensação da reserva legal e pela instituição de RPPN, na forma
dos incisos IV, V e VI deste artigo, a averbação do ato de instituição, à
margem do registro do imóvel, mencionará expressamente a causa da
instituição e o número da matrícula do imóvel objeto da recomposição.

§ 30 - Para o plantio destinado à recomposição de área de reserva
legal, o IEF disponibilizará, em seus viveiros, com ônus para os
interessados, mudas de espécies nativas da região.

Art. 16 - Em áreas de pastoreio são livres a roçada e a limpeza da
área, respeitadas as áreas de preservação permanente e de reserva
legal.

Art. 17 - E livre a construção de pequenas barragens de retenção de
águas pluviais para controle de erosão, melhoria da infiltração das
águas no solo e dessedentação de animais em áreas de pastagem e,
mediante autorização do órgão competente, conforme definido em
regulamento, em área de reserva legal.

Art. 18 - O parcelamento de imóvel rural para fins socioeconômicos,
projetos de assentamentos e de colonização rural deverão, nos
termos da legislação estadual ou federal, ser licenciados pelo
COPAM.

Art. 19 - O proprietário rural poderá instituir servidão florestal,
mediante a qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação
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nativa localizada fora da reserva legal e da área de preservação
permanente.

§ 1° - A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de
servidão florestal deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a
reserva legal.

§ 2° - A servidão florestal deve s,er averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, após
anuência do órgão ambiental estadual competente, sendo vedada,
durante o prazo de sua vigência, a alteração da destinação da área,
nos casos de transmissão a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação dos limites da propriedade.

§ 30 - Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - RF -, título
representativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal de
RPPN ou reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação
que exceder os percentuais estabelecidos nesta lei.

§ 40 - A regulamentação desta lei disporá sobre as características, a
natureza e o prazo de validade do título de que trata este artigo, assim
como sobre os mecanismos que assegurem ao seu adquirente a
existência e a conservação da vegetação objeto do título.

Art. 20 - O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência desta
lei, suprimir, total ou parcialmente, florestas ou demais formas de
vegetação nativa situadas no interior de sua propriedade ou posse
sem as devidas autorizações do órgão competente não pode fazer
uso dos benefícios da compensação da área de reserva legal por
outra área equivalente em importância ecológica e extensão.
Art. 21 - Fica criado o Sistema Estadual de Unidades de

Conservação - SEUC -, constituído por um conselho gestor e pelo
conjunto das unidades de conservação estaduais e municipais de
domínio público ou privado reconhecidas pelo poder público.

§ 1° - Compete ao SEUC definir a política estadual de gestão e
manejo das unidades de conservação do Estado, bem como a
interação dessas unidades com outros espaços protegidos.

§ 2 0 - A estrutura, o regime jurídico, a política e a gestão do SEUC
serão definidos em lei específica, que será encaminhada à
Assembléia Legislativa no prazo de vinte e quatro meses contado da
data de publicação desta lei.

§ 3° - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida
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de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar
a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a
unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 40 - No processo de consulta de que trata o § 30 deste artigo, o
poder público obriga-se a fornecer informações objetivas e adequadas
à compreensão da população local e a outras partes interessadas.

§ 50 - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica é
facultativa a consulta de que trata o § 30 deste artigo.

§ 6° - Até que a lei referida no parágrafo anterior entre em vigor, o
COPAM adotará, no âmbito de sua competência, as medidas
necessárias para operacionalizar o SEUC, observadas as diretrizes e
os princípios estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 22 - São unidades de conservação os espaços territoriais e seus
componentes, inclusive os corpos de água, com características
naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com
limites definidos, sob regime especial de administração ou de restrição
de uso, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção de
recursos naturais e paisagísticos, bem como de conservação
ambiental.

§ 1° - As unidades de conservação são divididas em dois grupos,
com características especificas:

- unidades de proteção integral;
II - unidades de uso sustentável.
§ 2°- As desapropriações ou outras formas de aquisição para

implantação de unidades de conservação serão feitas na forma da lei.
§ 3°- O poder público fixará, no orçamento anual, o montante de

recursos financeiros para atender ao programa de desapropriação ou
outras formas de aquisição de áreas destinadas às unidades de
conservação e às necessidades de implantação e manutenção dessas
unidades.

Art. 23 - São unidades de conservação de proteção integral:
- parques, assim consideradas as áreas representativas de

ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica que
contenham espécies de plantas e animais e sítios com significado
científico, educacional, recreativo, histórico, cultural, turístico,
paisagístico e espiritual, em que se possa conciliar, harmoniosamente,
o uso científico, educativo e recreativo com a preservação integral e
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perene do patrimônio natural;

II - estações ecológicas, assim consideradas as áreas
representativas dos ecossistemas regionais cujo uso tenha como
objetivos básicos a preservação integral da biota e dos demais
atributos naturais existentes em seus limites, a realização de
pesquisas científicas básicas e aplicadas e a visitação pública limitada
• atividades educativas;

III - refúgios da vida silvestre, assim consideradas as áreas sujeitas
• intervenção ativa para fins de manejo, com o propósito de assegurar
• manutenção de "habitats" e suprir as necessidades de determinadas
espécies da fauna residente ou migratória e da flora, de importância
nacional, estadual ou regional, cuja dimensão depende das
necessidades das espécies a serem protegidas;

IV - monumentos naturais, assim consideradas as áreas ou os
espécimes que contenham uma ou mais características específicas,
naturais ou culturais, notáveis ou com valor único devido à sua
raridade, que podem estar inseridos em propriedade particular, desde
que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a
utilização da terra e dos recursos naturais do local pelo proprietário;

V - reserva biológica, cujo objetivo é a preservação integral da biota
e dos demais atributos naturais existentes em seus limites, sem
interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-
se as medidas de recuperação dá seus ecossistemas alterados e as
ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio
natural, a biodiversidade e os processos ecológicos naturais;

VI - outras categorias e áreas assim definidas em lei pelo poder
público.

§ 1° - Nas unidades de proteção integral, não são permitidos a coleta
e o uso dos recursos naturais, salvo se compatíveis com as categorias
de manejo das unidades de conservação.

§ 2° - As categorias de estação ecológica, parque e reserva
biológica são consideradas, na sua totalidade, de posse e domínio
públicos.

Art. 24 - São unidades de conservação de uso sustentável:
- áreas de proteção ambiental, assim consideradas aquelas de

domínio público ou privado, de extensão significativa e com ocupação
humana, dotadas de atributos bióticos e abióticos, paisagísticos ou
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culturais especialmente importantes para a manutenção dos
processos ecológicos e para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, em cujo ato de criação, fundamentado em
estudo prévio e consulta pública, esteja previsto prazo e alocação de
recursos pelo poder público para o zoneamento ecológico-econômico
e cujo uso tenha como objetivos básicos proteger a biodiversidade,
disciplinar o processo de ocupação, assegurar e incentivar a
sustentabilidade do uso dos. recursos naturais que se deseja proteger;

II - áreas de relevante interesse ecológico, assim consideradas
aquelas, em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma
ocupação humana, com características e atributos naturais
extraordinários, importantes para a biodiversidade ou que abriguem
exemplares raros da biota regional, constituídas em terras públicas ou
privadas;

III - reservas extrativistas, assim consideradas as áreas naturais de
domínio público, com uso concedido às populações tradicionais cuja
subsistência se baseia no uso múltiplo sustentável dos recursos
naturais e que poderão praticar, de forma complementar, atividades
de extrativismo, manejo da flora, agricultura e agropecuária de
subsistência e pesca artesanal;

IV - florestas estaduais, assim consideradas as áreas com cobertura
florestal de espécies predominantemente nativas, de domínio público,
que tenham como objetivo básico a produção, por meio do uso
múltiplo e sustentável dos recursos da flora, visando a suprir,
prioritariamente, necessidades de populações, podendo também ser
destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico;

V - as reservas particulares do patrimônio natural têm por objetivo a
proteção dos recursos ambientais representativos da região e poderão
ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades de cunho
científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer e serão
especialmente protegidas por iniciativa de seus proprietários,
mediante reconhecimento do poder público, e gravadas com
perpetuidade;

VI - outras categorias e áreas assim definidas em lei pelo poder
público.

§ P - O poder público emitirá normas de uso e critérios de
exploração das unidades de uso sustentável.
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§ 2° - Nas unidades de conservação de uso sustentável é

permitida a utilização sustentável de recursos naturais.
§ 30 - As categorias e os limites das unidades de conservação de

uso sustentável só podem ser alterados por meio de lei.
Art. 25 - Os limites originais de uma unidade de conservação de que

tratam os arts. 23 e 24 desta lei somente poderão ser modificados
mediante lei, salvo o acréscimo ou a ampliação propostos, que podem
ser feitos por instrumento normativo de mesmo nível hierárquico que
criou a unidade de conservação.

Parágrafo único - A desafetação ou redução dos limites de uma
unidade de conservação só pode ser feita mediante lei especifica.

Art. 26 - As unidades de conservação de domínio público estadual e
as terras devolutas ou as arrecadadas pelo Estado, necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais, na forma prevista no § 6 0 do art.
214 da Constituição do Estado, ficam incorporadas ao patrimônio do
IEF.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às unidades
de conservação e às áreas naturais cuja administração seja atribuída
a outro órgão estadual por ato do poder público.

Art. 27 - Os procedimentos relativos à prevenção, ao controle e ao
combate a incêndios florestais, bem como às queimadas de modo
geral, são os definidos em lei específica.

Art. 28 - No caso de reforma ë abertura de estradas e rodovias,
inclusive federais, a plantação de gramíneas às margens das vias,
quando necessária, será feita com espécies de baixo pode ou de
hábitos estoloníferos, com vistas à prevenção de incêndios.

Art. 29 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais dos
remanescentes da mata atlântica, veredas, cavernas, campos
rupestres, paisagens notáveis e outras unidades de relevante
interesse ecológico, ecossistemas especialmente protegidos nos
termos da Constituição do Estado, ficam sujeitos às medidas de
conservação estabelecidas em deliberação do COPAM.

§ 1° - Os remanescentes da mata atlântica, assim definidos pelo
poder público, somente poderão ser utilizados mediante técnicas e
condições que assegurem sua conservação e garantam a estabilidade
e perpetuidade desse ecossistema.

§ 2° - Os remanescentes da mata atlântica terão sua conceituação,
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delimitação, tipologia e suas modalidades de uso definidas pelo
COPAM, mediante proposta do órgão competente, ouvido o Conselho
de Administração e Política Florestal do IEF, no prazo de até trinta e
seis meses a partir da data de publicação desta lei, com base em
estudos realizados por comissão técnico-científica constituída pelo
Poder Executivo, respeitado o direito de propriedade, com as
limitações estabelecidas pela legislação vigente.
§ 30- Os remanescentes da mata seca, caracterizados pelo

complexo de vegetação da floresta estacional decidual, caatinga
arbórea, caatinga arbustiva arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas
associadas com afloramentos calcários e outros, mata ciliar e vazante,
seus estágios sucessionais, terão a sua conceituação e as
modalidades de uso definidas pelo COPAM, mediante proposta do
órgão competente, ouvido o Conselho de Administração e Política
Florestal do IEF, no prazo de até trinta e seis meses contados da data
de publicação desta lei, respeitado o direito de propriedade, com as
limitações estabelecidas pela legislação vigente.
§ 40 - Até o cumprimento do disposto nos § 20 e 30, as

conceituações, as delimitações e as modalidades de uso das áreas
dos remanescentes da mata atlântica e da mata seca no território de
Minas Gerais serão definidas pelo órgão competente.

§ 50 - A utilização dos recursos existentes nos campos rupestres,
nas veredas, nas unidades de relevante interesse ecológico, nas
paisagens notáveis, nas cavernas e em seu entorno, bem como
qualquer outro tipo de alteração desses ecossistemas, fica
condicionada a ato normativo do COPAM e autorização do órgão
competente.

Art. 30 - O Estado, por meio do IEF ou do COPAM, no âmbito de
suas competências, autorizará ou licenciará as atividades previstas
nesta lei e fiscalizará sua aplicação, podendo, para tanto, criar os
serviços indispensáveis.

Art. 31 - O licenciamento de empreendimentos minerários
causadores de significativos impactos ambientais, como supressão de
vegetação nativa, deslocamento de populações, utilização de áreas de
preservação permanente, cavidades subterrâneas e outros, fica
condicionado à obrigação, por parte do empreendedor, de
estabelecimento de medida compensatória que contemple a criação, a



564
implantação e a manutenção de unidades de conservação de
proteção integral.

§ l' - A área de que trata o disposto no "caput" deste artigo não
poderá ser inferior àquelas utilizadas pelo empreendimento para
extração do bem mineral, construção de estradas, construções
diversas, pátios de beneficiamento ou estocagem, embarque e outras.

§ 2° - A compensação de que trata este artigo deverá ser feita
obrigatoriamente na bacia hidrográfica em que está instalado o
empreendimento e preferencialmente no município.

Art. 32 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará
normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais
para o proprietário rural que:

- preservar e conservar as tipologias florestal e campestre da
propriedade;

II - recuperar, com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas,
as áreas degradadas da propriedade;

III - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais da
propriedade, mediante ato do órgão competente federal, estadual ou
municipal, para fins de proteção dos ecossistemas e conservação do
solo;

IV - proteger e recuperar corpos de água.
§ 1° - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais:
- a concessão de crédito rural e de outros tipos de financiamento

oficial;
II - a prioridade de atendimento pelos programas de infra-estrutura

rural, notadamente pelos de proteção e recuperação do solo,
energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;

III - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência
técnica e de fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao
agricultor familiar;

IV - o fornecimento de mudas de espécies nativas ou
ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;

V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de
preservação, conservação e recuperação ambiental;

VI - o apoio técnico-educativo ao pequeno proprietário rural, em
projetos de reflorestamento, com a finalidade de suprir a demanda de
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produtos e subprodutos florestais, minimizando o impacto sobre as
formações nativas.

§ 20 - A concessão de crédito por instituição financeira oficial, como
forma de incentivo especial previsto neste artigo, ouvida a autoridade
competente, fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei.

§ 3° - O poder público prestará assistência técnica gratuita a
proprietários cuja propriedade esteja em desacordo com as exigências
de reserva legal, áreas de preservação permanente protegidas e
destinação correta de embalagens de agrotóxicos, mediante termo de
compromisso assinado com o poder público, visando à correção das
irregularidades.

§ 4° - Caberá ao órgão competente do Sistema Operacional da
Agricultura ou, na hipótese de dissolução, a seus sucessores ou a
qualquer outro órgão de assistência técnica que venha a ser criado
comunicar ao proprietário a exigência mencionada no "caput" deste
artigo.

§ 50 - Caberá ainda ao órgão mencionado no parágrafo anterior
comunicar ao órgão ambiental competente a ocorrência das
irregularidades previstas no § 3 0 deste artigo.

§ 60 - O proprietário rural que assinar o termo de compromisso não
será apenado pela infração cometida, benefício que cessará
naturalmente se o termo não for cumprido, ficando o infrator sujeito às
penas da lei.

Art. 33 - A exploração com fins sustentáveis ou a alteração da
cobertura vegetal nativa do Estado para uso alternativo do solo
depende de prévia autorização do órgão competente.

§ 1° - Protocolado o requerimento para o uso alternativo do solo,
devidamente instruído, o IEF deverá deliberar no prazo máximo de
sessenta dias.

§ 20 - Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior sem a
devida deliberação do Instituto, o requerimento será remetido
automaticamente à Diretoria-Geral do IEF, que disporá de até quinze
dias, contados da data de decurso do primeiro prazo, para deliberar
obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade.

§ 30 - O interessado no uso alternativo do solo poderá contratar, sob
suas expensas, profissional ou entidade legalmente habilitados,
credenciados ou conveniados com o órgão competente para elaborar
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e executar projeto técnico correspondente, devidamente instruído e
protocolado no IEF, sem prejuízo das recomendações e informações
técnicas disponíveis de proteção à biodiversidade, vistorias e
fiscalizações futuras do órgão competente.

40 - E vedado ao técnico ou à entidade credenciados ser o
representante legal ou mandatário do requerente junto ao órgão
competente.

§ 5° - Para a deliberação sobre o projeto elaborado por técnico ou
entidade credenciados, bem como a obtenção de documentos de
natureza ambiental, devidamente instruídos e protocolados no IEF,
serão observados os mesmos prazos e trâmites legais de que tratam
os § 1 0 e 20, sem prejuízo da responsabilização do órgão
competente.

§ 60 - O IEF deverá, no prazo de até sessenta dias da data de
publicação desta lei, definir, por meio de regulamentação, critérios de
credenciamento de técnicos e empresas para prestação dos serviços
de que trata o § 30 deste artigo.

§ 70 - Não é permitida a conversão de florestas ou outra forma de
vegetação nativa para o uso alternativo do solo na propriedade rural
que possui área desmatada quando for verificado que a referida área
encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma
inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do solo.

§ 80 - Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de
forma inadequada aquela não efetivamente utilizada, nos termos do §
3° do art. 6° da Lei Federal n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, ou
que não atenda aos índices previstos no art. 6 0 da referida lei,
ressalvadas as áreas de pousio na pequena propriedade, na pequena
posse rural ou de população tradicional.

§ 90 - A autorização para supressão de vegetação nativa em
propriedades rurais em que as áreas de reserva legal e de
preservação permanente sem uso consolidado não estejam
protegidas em conformidade com a legislação florestal vigente deverá
estar condicionada à assinatura, por seu proprietário, de termo de
compromisso contendo cronograma e formas de recuperação, entre
os estabelecidos no art. 12 desta lei.

Art. 34 - Nas ações de licenciamento para exploração florestal, para
fins de uso alternativo do solo, o IEF adotará mecanismos de
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descentralização mediante criação de postos itinerantes voltados
para atendimentos volantes das comunidades rurais.

Art. 35 - A exploração de vegetação nativa visando exclusivamente à
composição de suprimento industrial, às atividades de carvoejamento,
a obtenção de lenha, madeira e outros produtos e subprodutos, pelas
pessoas físicas ou jurídicas, somente poderá ser realizada por meio
de plano de manejo analisado e aprovado pelo órgão competente, que
fiscalizará e monitorará sua aplicação.

§ l - O órgão competente estabelecerá as normas referentes à
elaboração e à execução de plano de manejo florestal previsto neste
artigo, observados os critérios socioeconômicos e de proteção à
biodiversidade.

§ 20 - Nas áreas a serem exploradas em regime de plano de manejo
florestal não é permitido o corte raso, salvo em casos especiais,
mediante autorização do órgão competente.

Art. 36 - Nos termos da regulamentação desta lei, será assegurada
aos agricultores familiares e pequenos produtores rurais, por meio dos
órgãos técnicos estaduais, a gratuidade de assistência técnica,
especialmente para elaboração de planos de manejo florestal
previstos nesta lei.
Art. 37 - Nas plantações florestais são livres a colheita e a

comercialização de produtos e subprodutos, mediante prévia
comunicação ao órgão competente.
§ 1° - Em propriedades rurais não vinculadas, legal ou

contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais, a
operação de transformação dependerá da indicação volumétrica
comunicada pelo produtor ao órgão competente.

§ 20 - Ressalvado o disposto no § 1° deste artigo, as operações de
transformação dependerão da apresentação da documentação
acompanhada de inventário florestal.

Art. 38 - Será dado aproveitamento socioeconômico a todo produto
florestal cortado, colhido ou extraído, bem como a seus resíduos.

§ 1° - O Poder Executivo estabelecerá critérios para aproveitamento
de produtos, subprodutos e resíduos florestais provenientes de
utilização, desmatamento, exploração ou alteração da cobertura
vegetal no Estado.

§ 20- O aproveitamento de produtos e subprodutos, bem como de
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seus resíduos, oriundos das atividades a que se refere o § 1° deste
artigo, será fiscalizado e monitorado pelo órgão competente.

Art. 39 - O Poder Executivo estabelecerá normas de controle
ambiental e de segurança para a comercialização e o transporte dos
produtos e subprodutos florestais submetidos a processamento
químico ou mecânico.

Art. 40 - Fica obrigada ao registro e à renovação anual do cadastro,
no órgão estadual competente, a pessoa física ou jurídica que explore,
produza, utilize, consuma, transforme, industrialize ou comercialize, no
Estado de Minas Gerais, sob qualquer forma, produtos e subprodutos
da flora nativa e plantada.

§ 1° - Ficam isentos do registro de que trata este artigo:
- a pessoa física que utilize produtos ou subprodutos da flora para

uso doméstico ou trabalhos artesabais;
II - aquele que tenha por atividade a apicultura;
III - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e

subprodutos da flora já processados química ou mecanicamente, nos
limites estabelecidos pelo poder público;

IV - o produtor rural que produzir carvão vegetal de aproveitamento
de material lenhoso oriundo de desmatamento licenciado.

Art. 41 - A pessoa física ou jurídica poderá comercializar produtos ou
subprodutos florestais de formação nativa, oriundos de desmatamento
ou limpeza de terreno autorizado pelo IEF, do uso alternativo do solo.

§ 1° - A autorização para exploração florestal emitida pelo IEF
complementará o documento de natureza ambiental destinado â
comercialização e ao transporte do produto ou subproduto florestal.

§ 2° - Compete ao IEF, no curso do ano agrícola, emitir laudo de
fiscalização que comprove o uso alternativo do solo.

§ 30 - A volumetria autorizada de produtos e subprodutos florestais
poderá ser parcelada à pessoa física e jurídica e controlada por meio
da emissão de documento de natureza ambiental com duração
máxima conforme o período estipulado na autorização para
exploração florestal.

§ 4° - A não-comprovação do uso alternativo do solo sujeitará o
infrator ao pagamento de multa e à implementação de medidas
mitigadoras ou compensatórias de reparação ambiental, sem prejuízo
de outras cominações cabíveis.
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Art. 42 - A pessoa física ou jurídica que industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou
subproduto da flora em volume anual igual ou superior a 8.000 m3
(oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000 st (doze mil estéreos) de
lenha ou 4.000 mdc (quatro mil metros de carvão), aí incluídos seus
resíduos ou subprodutos, fica obrigada a utilizar ou consumir produtos
e subprodutos florestais oriundos de florestas de produção, no
percentual mínimo de 90% (noventa por cento), sendo facultado o
consumo de até 10% (dez por cento) de aproveitamento de produtos e
subprodutos de formação nativa autorizados pelo IEF para uso
alternativo do solo.

§ 1° - A pessoa física ou jurídica que consumir floresta nativa na
forma do "caput" deste artigo deverá promover o plantio que produza
volume equivalente ao produto consumido, podendo optar pelos
seguintes mecanismos:

- recolhimento à Conta Recursos Especiais a Aplicar;
lI - formação de florestas próprias ou fomentadas, no próprio ano

agrícola ou no ano agrícola subseqüente;
III - participação em associações de reflorestadores ou outros

sistemas, de acordo com as normas fixadas pelo poder público.
§ 20 - Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa

oriundos de outros Estados da Federação e apresentados na
Comprovação Anual de Suprimento - CAS - deverão estar
acobertados pelos documentos de controle de origem.
§ 30 - o percentual de uso de produto e subproduto florestal

proveniente de uso alternativo do solo terá como base de cálculo
apenas a parte do suprimento referente às florestas implantadas ou
manejadas no território de Minas Gerais.

§ 40 - O disposto no inciso 1 do § 1° deste artigo não se aplica à
pessoa física ou jurídica que utilize lenha para consumo doméstico,
madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso final ou
outros e que tenha cumprido as obrigações estabelecidas nesta lei.

§ 50 - o consumo excedente constatado pelo órgão competente,
acima de 10% (dez por cento) do aproveitamento de produtos ou
subprodutos de formação nativa para o uso alternativo do solo,
autorizado na origem, será cobrado em dobro para a pessoa física ou
jurídica prevista no "caput" deste artigo, na forma de reposição
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florestal, à Conta Recursos Especiais a Aplicar.

Art. 43 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 42, que
tenha apresentado o seu Plano de Auto-Suprimento - PAS -, fica
obrigada a apresentar, no final do exercício, a CAS.

Parágrafo único - A pessoa física ou jurídica que utilize madeira In
natura", oriunda exclusivamente dê florestas plantadas próprias, e que
atenda ás condições definidas no "caput" deste artigo pode requerer
licenciamento único de todas as suas fontes anuais de produção e
colheita.

Art. 44 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie,
utilize ou consuma produtos e subprodutos florestais oriundos de
florestas nativas e que não se enquadre nas categorias definidas no
art. 42 deste artigo, fica obrigada a formar florestas para fins de
reposição florestal, em compensação pelo consumo.

§ l - A reposição florestal prevista neste artigo poderá ser realizada
mediante:

- recolhimento à Conta Recursos Especiais a Aplicar;
II - formação de florestas próprias ou fomentadas, no próprio ano

agrícola ou no ano agrícola subseqüente;
III - participação em associações de reflorestadores ou outros

sistemas, de acordo com as normas fixadas pelo poder público.
§ 2° - A reposição florestal a que se refere este artigo será feita com

espécies adequadas às necessárias ao consumo.
§ 30 - O disposto neste artigo não se aplica a pessoa física ou

jurídica que utilize lenha para uso doméstico, madeira serrada,
aparelhada, produto acabado para uso final ou outros produtos
similares e que tenha cumprido as obrigações estabelecidas nesta lei.

Art. 45 - Fica criada a Conta Recursos Especiais a Aplicar, a ser
movimentada pelo órgão competente, destinada a arrecadar recursos
de pessoa física ou jurídica que utilize, comercialize ou consuma
produtos ou subprodutos da flora de origem nativa e que tenha feito
opção pelo recolhimento.

Parágrafo único - Os recursos arrecadados na conta a que se refere
o "caput" deste artigo serão destinados a programas de recomposição
florestal, de regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas
ou exóticas ou a programas oficiais de fomento florestal em projetos
de fazendeiros florestais, de implantação de unidades de conservação
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e aprimoramento técnico do quadro de pessoal do órgão
competente.

Art. 46 - A reposição florestal será feita nos limites do Estado,
preferencialmente no território do município produtor.

Art. 47 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima
florestal poderá, para quitar passivos ambientais, a critério do órgão
competente, fazer dação em pagamento ao patrimônio público de área
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional
interesse ecológico, obedecendo a critérios constantes em
regulamentação.

Art. 48 - A comprovação de exploração autorizada se fará:
- na hipótese de desmatamento, destocamento e demais atos que

dependam da autorização formal do órgão competente, mediante a
apresentação do documento original ou de fotocópia autenticada;

II - na hipótese de transporte, estoque, consumo ou uso de produto
ou subproduto florestal, mediante a apresentação de nota fiscal,
acompanhada de documento de natureza ambiental instituído pelo
poder público.

Art. 49 - As ações e omissões contrárias às disposições desta lei
sujeitam os infratores às penalidades especificadas no seu anexo,
sem prejuízo da reparação do dano ambiental, no que couber, e de
outras sanções Legais cabíveis, com base nos seguintes parâmetros:

- advertência;
II - multa, que será calculada por unidade, hectare, metro cúbico,

quilograma, metro de carvão ou outra medida pertinente, de acordo
com a natureza da infração cometida;

III - apreensão dos produtos e dos subprodutos da flora e de
instrumentos, petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de
qualquer natureza utilizados na prática da infração, exceto
ferramentas e equipamentos não mecanizados, lavrando-se o
respectivo termo, conforme consta do anexo desta lei;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando
houver iminente risco para a flora, a fauna ou os recursos hídricos;

V - suspensão ou revogação de concessão, permissão, licença,
autorização, de entrega ou utilização de documentos de controle ou
registro expedidos pelo órgão competente;

VI - exigência de medidas compensatórias ou mitigadoras, de
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reposição ou reparação ambiental.

§ 1° - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.

§ 2° - A advertência será aplicada em decorrência da inobservância
das disposições desta lei e da legislação em vigor, ou de preceitos
regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste
artigo.

§ 3° - As penalidades previstas no "caput' deste artigo incidem sobre
os autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais,
ou sobre quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração
ou para obter vantagem dela.

§ 4° - Se a infração for praticada com a participação direta ou
indireta de técnico responsável, será o fato objeto passível de
representação para abertura de processo disciplinar pelo órgão de
classe, sem prejuízo de outras penalidades.

§ 5° - As multas previstas nesta lei podem ser parceladas em até
doze vezes, corrigindo-se o débito, desde que as parcelas não sejam
inferiores a R$50,00 (cinqüenta reais), mediante pagamento no ato da
primeira parcela.

§ 6° - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova
infração da mesma natureza, após ter sido condenado por decisão
administrativa definitiva por infração anterior, no período de doze
meses ou decisão judicial transitada em julgado, para os casos de
autuação previstos neste artigo.

§ 7° - Ocorrendo a reincidência, a multa é aplicada:
- no valor previsto no anexo desta lei, no caso de advertência

anterior;
II - em dobro.
§ 8° - Serão revogados o registro, a licença, a autorização, a

concessão, a permissão e a outorga concedidos a pessoa tísica ou
jurídica que reincidir na pena de suspensão.

§ 9° - Cabem ao órgão competente as ações administrativas
pertinentes ao contencioso e à propositura das execuções fiscais,
relativamente aos créditos constituídos.

§ 10 - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante
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processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade
funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis.

Art. 50 - O IEF reexaminará, a pedido do interessado, as penas
pecuniárias impostas a produtores, possuidores ou arrendatários de
propriedades rurais, assim consideradas as com áreas inferiores a
200ha (duzentos hectares), quando localizadas no Polígono das
Secas, e inferiores ou iguais a 30ha (trinta hectares), nas demais
regiões do Estado, cujos valores sejam iguais ou superiores a
R$4.000,00 (quatro mil reais), nas infrações aplicadas com base na
Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, e nesta lei, conforme os
seguintes critérios combinados:

- reduzir os valores:
a) em até 70% (setenta por cento), para pagamento à vista;
b) em até 60% (sessenta por cento), para pagamento em três

parcelas, mensais e consecutivas;
c) em até 50% (cinqüenta por cento), para pagamento em seis

parcelas, mensais e consecutivas;
II - substituir até 70% (setenta por cento) do valor da pena, após o

previsto no inciso 1, por aplicações pelo beneficiário em obras ou
serviços de recuperação ambiental, preferencialmente em sua
propriedade, de acordo com aprovação prévia do órgão competente.

§ 1°- Em caso de parcelamento de que trata este artigo, a primeira
parcela será paga no ato da concessão do benefício.

§ 2° - O valor da penalidade, após aplicada a redução de que trata o
inciso 1, não poderá ser inferior a R$ 4.000, 00 (quatro mil reais).

§ 3° - Nas propriedades a que se refere o "caput" deste artigo, as
penalidades com valor inferior a R$4.000, 00 (quatro mil reais)
poderão ser transformadas em até 100% (cem por cento) do seu
montante, a critério do órgão competente, em obras ou serviços de
recuperação ambiental, mediante requerimento a ser protocolado pelo
interessado.

Art. 51 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com a
indicação do fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do
prazo para oferecimento de defesa, assegurado o direito de ampla
defesa e o contraditório.

Art. 52 - Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem
o prazo de trinta dias, contado a partir da autuação, para apresentar
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recurso dirigido ao Diretor-Geral do IEF e protocolado no IEF.

§ 1° - Na análise dos recursos administrativos, serão observados:
- multa-base, prevista no anexo desta lei;

II - atenuantes e agravantes;
III - redução em até 100% (cem por cento) do valor aplicado;
IV - existência da nulidade.
§ 20 - São circunstâncias que atenuam a sanção administrativa:
- baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea
reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental
causada;

III - comunicação prévia, pelo infrator, do perigo iminente de
degradação ambiental;

IV - situação pregressa do infrator e qualidade ambiental da
propriedade.

§ 3° - São circunstâncias que agravam a sanção administrativa:
- a reincidência nas infrações de natureza ambiental;

II - o dano a florestas primárias ou em estágio avançado de
regeneração;

III - o dolo;
IV - os atos que exponham a risco a saúde da população ou o meio

ambiente;
V - os atos que concorram para danos a propriedade alheia;
VI - o dano a áreas de unidades, de conservação ou áreas sujeitas a

regime especial de uso por ato do poder público;
VII - os atos de dano ou perigo de dano praticados em domingos ou

feriados, à noite ou em época de seca.
§ 40 - Cabe pedido de reconsideração da decisão do Diretor-Geral

do IEF, no prazo de trinta dias, dirigido ao Conselho de Administração
e de Política Florestal da autarquia, independentemente de depósito
ou caução.

Art. 53 - O infrator, quando autuado por desmatamento em área
passível de exploração e de alteração do uso do solo para fins
agropecuários, tem o prazo de trinta dias para regularizar a situação
no IEF, com vistas ao desembargo de suas atividades.

Art. 54 - Esgotados os prazos recursais, os produtos e subprodutos
apreendidos pela fiscalização serão alienados em hasta pública,
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destruidos ou inutilizados, quando for o caso, ou doados pela
autoridade ambiental competente, mediante prévia avaliação, a
instituição científica, hospitalar, penal, militar, pública ou outras com
fins benemerentes, mediante justificativa em requerimento próprio,
lavrando-se o respectivo termo.

§ 1° - A autoridade ambiental competente encaminhará cópia do
termo de doação de que trata o "caput" deste artigo ao Ministério
Público.

§ 2°- A madeira e os produtos e subprodutos perecíveis doados e
não retirados pelo beneficiário, sem justificativa, no prazo estabelecido
no documento de doação serão objeto de nova doação ou alienação
em hasta pública, a critério do órgão competente, ao qual reverterão
os recursos apurados.

§ 30 - Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte,
beneficiamento e demais encargos legais correrão à conta do infrator.

§ 40 - Não será permitida às instituições referidas no "caput" deste
artigo a comercialização de qualquer produto ou subproduto florestal
doado, proveniente de apreensão, salvo com autorização da
autoridade ambiental competente.
§ 50 - Fica autorizada a retenção de veículo utilizado no

cometimento da infração, até que o infrator regularize a situação no
órgão competente, com o pagamento da multa, o oferecimento de
defesa ou a impugnação.

§ 6° - Os custos da retenção a que se refere o § 5° correrão à conta
do infrator.

§ 70 - No caso de veículo ou equipamentos motorizados apreendidos
e retidos, após a regularização pelo infrator, com o pagamento da
multa ou considerado procedente o recurso interposto, será de
responsabilidade do órgão competente a sua devolução no mesmo
estado em que foi apreendido.

Art. 55 - As pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços que
envolvam o uso de tratores de esteira ou similares para
desmatamento autorizado deverão cadastrar-se no IEF.

Parágrafo único - O IEF promoverá, diretamente ou mediante
convênio ou contrato, cursos de operação defensiva para os
operadores dos serviços de que trata este artigo.

Art. 56 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos
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emolumentos previstos nesta lei serão destinados às atividades-
fins do IEF.

Art. 57 - No prazo de cento e oitenta dias da publicação desta lei, o
poder público promoverá a instalação de instâncias regionais,
paritárias entre o Governo e a sociedade civil organizada, para julgar
recursos de pequenas infrações de valor de multa inferior a R$
4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 58 - A transformação por incorporação, fusão, cisão, consórcio,
arrendamento ou outra forma de alienação que, de qualquer modo,
afete o controle e a composição da empresa ou os seus objetivos
sociais não a exime, nem à sua sucessora, das obrigações
anteriormente assumidas previstas nesta lei, que constarão nos
instrumentos escritos que formalizam tais atos, os quais serão levados
a registro público.

Art. 59 - No prazo de noventa dias contados da publicação desta lei,
o Estado, por intermédio do IEF e da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais - PMMG -, promoverá a revisão dos convênios com o
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA -, para adequá-los aos termos desta lei.

Art. 60 - Nas atividades de fiscalização previstas nesta lei, a PMMG,
por intermédio das companhias com função na área ambiental, e o
Corpo de Bombeiros atuarão articuladamente com a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -
e suas entidades vinculadas.

Parágrafo único - As companhias de Polícia Militar com função na
área ambiental poderão agir articuladamente com outros órgãos
ambientais, mediante convênio, para proteção da fauna e da flora.

Art. 61 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,
no prazo de até cento e oitenta dias contados da data de publicação
desta lei, projeto dispondo sobre a reestruturação do plano de carreira
dos servidores do IEF.

Parágrafo único - Será criado, no plano de carreira do IEF, o seu
corpo de fiscalização.

Art. 62 - No prazo de noventa dias contados da data de publicação
desta lei, o Poder Executivo regulamentará a reestruturação do
Conselho de Administração e Política Florestal do IEF, com vistas a
tornar a sua composição paritária entre representantes do poder
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público e da sociedade civil organizada.

Art. 63 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita
desta lei às escolas de 1°, 20 e 30 graus, públicas e privadas, aos
sindicatos e às associações de proprietários e trabalhadores rurais do
Estado, às bibliotecas públicas e Prefeituras Municipais e promoverá
campanhas institucionais.

Parágrafo único - A distribuição de que trata o "caput" deste artigo
será acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da
lei e dos princípios de conservação da natureza.
Art. 64 - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar

monetariamente os valores constantes nesta lei, segundo a variação
da inflação a partir da data de sua vigência.

Art. 65 - As emissoras abertas, públicas e privadas, inclusive as
comunitárias, de rádio e televisão incluirão em suas programações
semanais matéria educativa de interesse ambientar.

Art. 66 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 67 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 68 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, e os arts. 1° e 2 0 da Lei n°
13.192, de 27 de janeiro de 1999.

ANEXO
Quadro de Especificações das Penalidades Pecuniárias a que se

Refere a Lei n°, de 1999.
Infrações à Legislação Estadual de Minas Gerais
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 13.4.2002.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Chico Rafael - Jorge

Eduardo de Oliveira - Paulo Piau - Kemil Kumaira.
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