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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1 0 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 143a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/5/2000
Presidência dos Deputados Maria Olivia e Edson Reende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
2a Fase (Grande Expediente): - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.064 e 1.06512000 - Proposições Não Recebidas:
Requerimentos dos Deputados . Bilac Pinto e Chico Rafael -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri Torres, Carlos
Pimenta e Antônio Júlio - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - 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.
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12 Parte

1 2 Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Ivair Nogueira, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Miguel Martini, 1 1-Secretário ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Deputado Federal Suas Brasileiro, agradecendo o convite para
participar da solenidade de inauguração da TV Assembléia Araguari e
do debate sobre segurança pública.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, informando,
em resposta ao Requerimento n° 1.20612000, do Deputado Paulo
Piau, que a solicitação feita (liberação de recursos para sanar o
problema das inundações no Centro de Uberaba) foi encaminhada à
Subsecretaria de Assuntos Municipais, para exame.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes,
encaminhando, em resposta ao Requerimento n° 990199, da
Comissão Especial das Construtoras, a relação de pagamentos
efetuados de julho a dezembro de 1998 pelo DER-MG.

Dos Srs. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, Armando
Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública, e Weliington Gaia,
Delegado Regional do Trabalho, agradecendo o convite para
participar da reunião especial em homenagém à Associação Municipal
de Assistência Social, à Associação Profissionalizante do Menor, ao
Centro Educacional Professor Estêvão Pinto e à Fundação 18 de
Março, pelo recebimento do Prêmio Bem Eficiente 2000.

Da Sra. Maria do Carmo Rabelo Lara, Prefeita Municipal de
Carmópolis de Minas, agradecendo o convite para participar do Ciclo
de Debates Minas Gerais e os Transgênicos.

Do Sr. Nadir Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de Santa Rosa da
Serra, enviando relatório conforme solicitação da CPI do Fundo
SOMMA. (- A CPI do Fundo SOMMA.)

Do Sr. Gildenice Ribeiro de Almeida, Presidente da Câmara
Municipal de Pintópolis, manifestando apoio às reivindicações dos
professores da rede estadual do município e solicitando o empenho



deste Legislativo para que sejam atendidas. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -,
informando a liberação de recursos financeiros, destinados à
Secretaria da Educação, para a execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Mígho Abrantes, Chefe de Gabinete da Auditoria-Geral
do Estado, comunicando a impossibilidade de o Auditor-Geral
comparecer à reunião da Comissão Especial da Loteria Mineira para a
qual foi convocado, tendo em vista estar ausente desta Capital. (- A
Comissão Especial da Loteria Mineira.)

Da Sra. Júlia Gonçalves da Silveira, Diretora da Biblioteca
Universitária da UFMG, agradecendo o convite para a reunião
especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado, Arlindo Porto,

Senador, Nárcio Rodrigues e Antônio do Valle, Deputados Federais,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou a AMAS, a ASSPROM, o CEPEP e a FUNDAMAR pelo
recebimento do Prêmio Bem Eficiente 2000.

Dos Srs. Romeu Queiroz e Nárcio Rodrigues, Deputados Federais,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao
Grupo Teatral Ponto de Partida.

Dos Srs. Ivan Carlos de Andrade, Prefeito Municipal de Tombos, e
Márcia Pimentel da Silva, Gerente Regional da EMATER-MG,
agradecendo o convite para participar de evento realizado nesta Casa.

De Comércio de Bordados Teixeira, Comercial Bicalho Costa,
Nossas Ervas, Maninhos Confecções, Sobe[ Móveis e
Eletrodomésticos Ltda. e da Sra. Maria Gorete Benevenuto Noronha,
manifestando-se contra a sobrecarga tributária criada pelo
Governador do Estado.

CARTÕES
Dos Srs. Fernando Diniz, Deputado Federal, e Carlos Volpe de

Paiva, Presidente da COHAB-MG, agradecendo o convite para o Ciclo
de Debates Minas Gerais e os Transgênícos.

Dos Srs. Murího de Aveilar Hingel, Secretário da Educação; Ronaldo
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Perim, Secretário da Habitação; Carlos Volpe de Paiva, Presidente
da COHAB-MG; e Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do
Gabinete Militar do Governador, agradecendo o convite para a reunião
especial em que se homenageou a Fundação João Pinheiro.

Dos Srs. Paulino Cícero de Vasconcelios, Secretário de Minas e
Energia; João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG; Márcio
Amaral, Presidente da EPAMIO; José Luciano Pereira, Subsecretário
da Casa Civil; e Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, agradecendo o convite para a reunião especial em
que se homenageou a AMAS, a ASSPROM, o CEPEP e a
FUNDAMAR pelo recebimento do Prêmio Bem Eficiente 2000.

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, agradecendo
o convite para a reunião especial em homenagem ao Grupo Teatral
Ponto de Partida.

Do Sr. Paulo Julião, Diretor Administrativo e Financeiro da EMATER-
MG, agradecendo o convite para a reunião especial em que se
concedeu ao Sr. Hortz-Heinz BilIer o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais.

Do Sr. José Gama Dias, Pró-Reitor de Administração e Finanças da
UEMG, agradecendo o convite para a cerimônia de assinatura de
convênio entre esta Casa e a TV Universitária.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.064/2000

Declara de utilidade pública a Fundação Artística, Cultural e de
Educação para a Cidadania de Viçosa, com sede no Município de
Viçosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Artística,

Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa, com sede no
Município de Viçosa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2000.
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Paulo Piau
Justificação: A Fundação Artística, Cultural e de Educação para a

Cidadania de Viçosa - FACEV -, organização de apoio à Universidade
Federal de Viçosa - UFV -, entidade sem fins lucrativos, tem por
finalidade primordial elaborar, executar e incentivar projetos que visam
à cultura e à educação para a cidadania, envolvendo as comunidades
universitária, viçosense e dos municípios circunvizinhos.

A FACEV tem elaborado vários projetos, alguns concluídos, outros
em andamento, tendo sido a maioria deles aprovados pelo Ministério
da Cultura e pela Secretaria Estadual de Cultura.

Desde sua fundação, em fevereiro de 1998, sua atuação tem sido
expressiva, por estar exercendo um papel fundamental para a cultura
e a cidadania, preenchendo uma lacuna nos setores públicos e
privados, em sua área de abrangência, tomando-se, assim, um
suporte imprescindível para a sociedade local.

Em vista de apresentar todos os requisitos exigidos pela Lei
Estadual n° 12.972, de 2717198, e pelos relevantes serviços sociais em
prol da comunidade de Viçosa, esperamos o apoio aos nobres pares
na aprovação do projeto declaratório 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°1.065/2000
Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais Rodolfo Luis

Vieira, com sede no Município de Pedrinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Obras

Sociais Rodolfo Luis Vieira, com sede no Município de Pedrinópolis.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2000.
Paulo Piau
Justificação: O Serviço de Obras Sociais Rodolfo Luis Vieira é uma

entidade civil sem fins lucrativos, com organização jurídica desde
28/5/95, com foro em Perdizes e sede em Pedrinópolis.

A entidade objetiva prestar assistência social às pessoas carentes e
aos menores, oferecendo-lhes alimentação. Ademais, mantém a
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campanha Uma Horta em Cada Quintal, com a assistência de
técnicos; faz prevenção do uso de tóxicos e drogas; promove a
integração de adolescentes no mercado de trabalho, por meio de
aulas de datilografia, costura, pintura, artesanato e artes cênicas. Na
área da saúde, encaminha pessoas a assistentes sociais e médicos.
Há distribuição, constantemente, de cestas básicas, roupas e
agasalhos aos menos favorecidos.

Pelos relevantes serviços prestados à comunidade, a entidade
recebeu o titulo de utilidade pública municipal por intermédio da Lei n°
585, de 1917195.

Por ser uma entidade de elevado conceito na comunidade onde
atua, pois vem realizando um importante trabalho na área de
assistência social, e por apresentar todos os requisitos legais
dispostos na Lei Estadual n° 12.972, de 2717198, esperamos contar
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Chico Rafael, solicitando seja consignado nos anais da
Casa voto de congratulações com a Paróquia de São José de
Paraisópolis pelo transcurso do sesquicentenário de sua criação. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.)

Do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado nos anais da
Casa voto de congratulações com o Padre Braz Tenório Rocha pelo
transcurso do sesquicentenário da criação da Paróquia São José de
Paraisópolis. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Mauri Torres, Carlos Pimenta e Antônio Júlio.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 1 do art. 22 do
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Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
11 Parte da reunião ao encerramento do Ciclo de Debates Minas
Gerais e os Transgênicos.

- A ata deste evento será publicada na edição do dia 291612000.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente(Deputado Edson Rezende) - Estão reabertos
nossos trabalhos.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 31,
às 9 horas e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para
a 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 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Às dez horas do dia dezoito de maio de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Emiano Batista, Antônio Júlio,
Agostinho Silveira, Bené Guedes e Paulo Piau, 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 Bené Guedes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das proposições a seguir citadas, para
as quais designou os seguintes relatores: Projetos de Lei n°s 1.007,
1.008 e 1.01012000 - Deputado Ermano Batista; 1.005 e 1.006/2000 -
Deputado Antônio Júlio; 1.009 e 1.02012000 e Projeto de Lei
Complementar n° 2712000 - Deputado Agostinho Silveira; Projetos de
Lei n°5 1.011, 1.012 e 1.01812000 - Deputado Bené Guedes; 1.004,
1.013 e 1.01912000 - Deputado Antônio Genaro; 1.014 e 1.015/2000 -
Deputado Paulo Piau; 1.016 e 1.02112000 - Deputada Maria Tereza
Lara. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
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discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n o

s 926 na forma do Substitutivo
no 1 e 95112000 (relator: Deputado Antônio Júlio), e é rejeitado o
parecer que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei n° 93912000 na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado Bené Guedes). Nos termos regimentais, a
Presidência designa o Deputado Paulo Piau novo relator da matéria.
Os Projetos de Lei n

o
s 947, 958, 968 e 97812000 não foram

apreciados; os dois primeiros, em virtude de pedidos de prazo
solicitados pelos relatores, e os dois últimos, atendendo a
requerimentos de retirada de pauta. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n o

s 725199, 948 e
96312000 (relator: Deputado Ermano Batista); 949 e 964/2000 (relator:
Deputado Antônio Júlio); 965 e 97212000, este com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Bené Guedes) e 973/2000 com a Emenda n° 1
(relator Deputado Paulo Piau). Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Rogério Correia no qual solicita a
realização de debate público para tratar do tema "a segurança do voto
na uma eletrônica brasileira", com representantes do TRE-MG, da
PRODEMGE e da PRODABEL e Presidentes estaduais de partidos
políticos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária, terça-feira, dia 23, às 14h30 min,determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - João Paulo - Agostinho Silveira - Paulo

Piau.
ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CONSTRUTORAS
Às quinze horas do dia vinte e três de maio de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Luiz Fernando Faria, Rêmolo
Aloise, Eduardo Brandão e Amilcar Martins, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz
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Fernando Faria, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão.
Submetidos a votação, são aprovados requerimento do Deputado
Eduardo Brandão solicitando que seja convidado o Sr. Adolfo Geo
Filho, Diretor da ARG Engenharia, para comparecer a reunião da
Comissão e prestar os devidos esclarecimentos sobre assuntos
pertinentes aos objetivos da Comissão e requerimento do Deputado
Rêmolo Aloise solicitando que seja pedida ao DEOP, ao DER-MG, à
SUDECAP e a COPASA-MG a documentação referente ,aos
pagamentos efetuados às construtoras e consultorias Engesolo, Apia,
ECP e Planex, responsáveis pela execução da "Via 240" (BH - Santa
Luzia) durante o período de julho a dezembro de 1998. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Eduardo Brandão - Aílton Vilela -

Cristiano Canêdo.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES

As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de
maio de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados,
Dalmo Ribeiro Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade, Bené Guedes e
Olinto Godinho, 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 Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa o recebimento de
correspondência de diversos órgãos, as quais encaminham
documentação solicitada pela CPI. Após, o Presidente esclarece que
os referidos documentos serão anexados aos autos da CPI, ficando à
disposição dos Deputados para consulta. A seguir, informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Marcelo Dias, Gerente Regional de
Automotivos da Petrobrás Distribuidora S.A., de Minas Gerais, o qual
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prestará esclarecimentos a respeito dos dois contratos firmados
entre o DER-MG e a PETROBRAS Distribuidora, para aplicação,
transporte e fornecimento de asfalto e emulsão asfáltica. Após, a
Presidência comunica aos Deputados que, em substituição ao Sr.
Marcelo Dias, serão ouvidos os Srs. Paulo Maurício do Carmo Assis,
Gerente de Vendas de Asfalto Sudeste e Adílio Silva, advogado da
Gerência Jurídica de Minas Gerais da PETROBRÁS Distribuidora S.A.
Com a palavra, o Deputado Miguel Martini pede esclarecimentos
sobre a ausência do Sr. Marcelo Dias; o Presidente concede a palavra
ao Sr. Paulo Maurício do Carmo Assis, que esclarece o assunto em
pauta. Para fins de registro, o Deputado Antônio Andrade apresenta
requerimento em que solicita sejam ouvidos os supracitados
convidados na reunião do dia 301512000 juntamente com o Dr. Djalma
Morais, ex-Diretor da BR Distribuidora. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. O Presidente suspende a reunião devido à
necessidade do comparecimento dos Deputados no Plenário para
votação de matérias. Reabertos os trabalhos, o Presidente comunica
que o inteiro teor da reunião se encontra registrado nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antônio Andrade -

Olinto Godinho - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Luiz Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: ofício da
Dra. Dilma Jane Couto Carneiro Santos, Promotora de Justiça, de
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Barbacena, solicitando cópia do relatório referente à visita realizada
por esta Comissão ao Manicômio Judiciário daquela cidade, a fim de
serem tomadas as providências que se fizerem necessárias para as
averiguações dos fatos e as possíveis responsabilizações; ofício do
Sr. Marcelo Soares Cardoso Naves, Diretor Administrativo-Financeiro
e de Atividades Correcionais da Corregedoria-Geral do Município,
encaminhando cópia do despacho que tornou extinto o processo
administrativo instaurado contra professores em greve; ofício da Dra.
Rosemary Mafra Nunes Leite, Presidente da 43a Subseção da OAB-
MG, encaminhando cópia de expediente do advogado Tomaz
Benedito de Souza, em que relata desagradável e lastimável
tratamento dispensado a ele pela Delegada Joana d'Arc Lima
Temponi, lotada na 51 Delegacia Regional de Polícia Civil, em
Governador Valadares; ofício do Dr. Cássio de Souza Salomé, Juiz de
Direito da Vara de Execuções Criminais, encaminhando depoimento
prestado em juízo pela mãe de Vanderson Soares; oficio da Dra.
Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Presidente do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, encaminhando cada
entregue ao Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia
Legislativa, a respeito das denúncias relacionadas à Fundação
Movimento Direito e Cidadania; cada do Sr. Teodoro Adriano Zanardi,
Coordenador da Frente Penitenciária da Fundação Movimento Direito
e Cidadania, encaminhando despacho do Desembargador Reynaldo
Ximenes, em que faz referências elogiosas àquela Fundação; cada do
detento Adelsom Elias da Silva, preso na 7a Seccional de Venda
Nova, informando que pertences e alimentos trazidos por seus
familiares são tomados pelos policiais e não chegam às suas mãos;
oficio do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -,
manifestando ineteresse em participar das ações promovidas por esta
Comissão, especialmente na área de assistência social; questionário e
carta enviados pelo Deputado Marcos Rolim, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, sobre crimes de
tortura e maus-tratos e programação e convite para participar da V
Conferência Nacional de Direitos Humanos; fax do Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos Humanos, encaminhando cópia de moção de
apoio à Dra. Rosa Morga Rothe, Ouvidora da Policia do Estado do

ricl
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Pará, que se encontra em tratamento nesta Capital, e minuta de
decreto aprovado no Plenário daquele Conselho, regulamentando a
Lei n° 13.187, de 13/1/99, e dispondo sobre pagamento de
indenização a vítimas de torturas praticadas por agentes do Estado;
fax do Sr. Rangel Gatinhares Filho, Perito Criminal em Viçosa,
informando que, por perseguição, será transferido para prestar
serviços na Delegacia de Almenara e pedindo ajuda da Comissão;
ofícios da Secretaria da Segurança Pública, informando que o
inquérito instaurado para apurar a morte da menor Hosana Abreu
Correria, ocorrida em Tijuco, município de Esmeraldas, em 15/3/2000,
foi concluído, encontrando-se o indiciado, Gilberto Fernandes da Silva,
recolhido na cadeia pública daquela comarca; e que o inquérito policial
em que figuram, como indiciado, Valdeci Alves e, como vítimas,
Anésia Vieira de Barros, Aloisio Soares da Silva, Pedro Fernandes de
Souza Neto e outros foi encaminhado à apreciação da justiça; ofício
do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Policia,
informando que as denúncias formuladas pelo Sr. Francisco Menezes
Linhares foram apuradas, decidindo-se pelo arquivamento dos autos
em face da negativa da única pessoa apontada como testemunha e
da recusa da suposta vítima em prestar declarações; oficio do Sr.
Haroldo Alves Timponi, Diretor Administrativo do Hospital Espírita
André Luiz, informando, em resposta a requerimento da Presidência
da Comissão, que aquela instituição não está autorizada a fornecer
dados sobre o interno Tito Bueno Bastos, bem como sobre outros
internos, conforme orientação do Conselho Regional de Medicina. Em
seguida, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação
de pareceres sobre matérias sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados o parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 393199
no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara), e o relatório em que a Deputada Maria Tereza Lara
conclui pela rejeição e pelo arquivamento da Representação Popular
n° 212000. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n°
37199, é concedida vista da proposição ao Deputado Luiz Tadeu Leite.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a
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votação, é aprovado o Requerimento n° 1.35712000. A seguir,
passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão.
São aprovados requerimentos do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que
solicita a realização de audiência pública para discutir o Projeto de Lei
n° 37199; da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a questão do
desaparecimento de mulheres na Capital; e seja formulado voto de
congratulações com o Fórum Mineiro de Saúde Mental por sua
atuação aguerrida na luta antimanicomial; do Deputado Marcelo
Gonçalves, em que solicita a realização de audiência pública para
discutir o Projeto de Lei n° 91412000, convidando-se as entidades que
menciona. A pedido da Deputada Maria Tereza Lara, é adiada a
votação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira. A palavra é
concedida ao público presente para a formulação de denúncias. São
ouvidas as seguintes pessoas: Marcelino da Rocha, Presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim; Fernando Nguri, Constantino
Chaves da Silva, Hérica e Meire Lúcia de Anunciação, 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, 31 de maio de 2000.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Marcelo Gonçalves -

Glycon Terra Pinto.	 -	 -
ATA DA 3P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio
Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Gil Pereira e do Sr.
Mário de Assis, Presidente da Federação das Associações de Pais e
Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 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 subscrita pelos membros da Comissão
presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
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matéria constante na pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê o
ofício do Sr Luiz André Defihippo, Secretário de Educação e Cultura
do Município de Astolfo Outra, hipotecando solidariedade ao Sr.
Carlos Henrique Leal Porto, da Secretaria de Estado da Educação e
responsável pelo FUNDEF. A seguir, o Presidente informa que, em
221512000, designou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar o
Projeto de Lei n° 72512000 e o Deputado Eduardo Brandão para
relatar os PLs n

o
s 964 e 96512000. Esgotada a matéria destinada à ?

Parte da reunião, o Presidente passa à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Devido à ausência do Deputado Eduardo
Brandão, relator do Projeto de Lei n°893/2000, o Presidente redistribui
a proposição ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que emite parecer
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Após, o Presidente passa à 3 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de matérias de
deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n

o
s 1.387 e 1.389/2000. A seguir, o

Presidente submete a votação e é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 817/2000. 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, 31 de maio de 2000:
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Milton

- Eduardo Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO
N° 29/99

(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno)
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado João Paulo, a proposição
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em epígrafe altera o art. 209 da Constituição Estadual.

Em 17112199, a matéria, devidamente publicada, foi distribuída a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 201 do
Regimento Interno.

Em 261412000, a Comissão Especial rejeitou o parecer para o 1
turno, que concluía pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1. Nos termos do § 3 1 do art. 138 do Regimento
Interno, foi designado novo relator para a matéria.

Fundamentação
O objetivo precipuo da proposição em exame é alterar o art. 209 da

Constituição Estadual, que dispõe sobre a proteção ao patrimônio
cultural.

Inicialmente, há que se considerar que um país que não tem
memória, que não tem respeito pelos seus acervos culturais não tem
como criar raízes que possibilitem a construção de um futuro sólido.

A preservação do patrimônio histórico e cultural constitui, portanto,
ação de extrema importância, especialmente quando avaliada como
ato primordial de manutenção dos testemunhos e das manifestações
culturais e ambientais que possibilitam a uma sociedade reconhecer a
sua identidade.

Existe uma evolução continua no conceito de patrimônio cultural. A
Constituição Federal de 1988 adota uma ótica mais abrangente,
ampliando quase exaustivamente o conceito de patrimônio cultural,
que passou a abrigar a idéia de conjunto dos elementos históricos,
artísticos, arquitetônicos, ambientais, paisagísticos, ecológicos e
científicos nos quais se reconhecem valores que perpetuam a
memória e os referenciais do modo de vida e da identidade social do
País.

A Constituição mineira de 1989 incluiu, no "caput" do art. 209, as
disposições contidas no § 1 0 do art. 216 da Constituição Federal,
ficando as duas Cartas em absoluta consonância quanto às
determinações relativas ao patrimônio histórico e cultural-

0 constituinte mineiro acatou integralmente aquelas disposições,
não apenas por serem claras e objetivas, mas tendo em vista o
cuidado necessário com o patrimônio histórico em um Estado que se
caracteriza por uma riqueza patrimonial reconhecida no plano federal,
pelos tombamentos do IPHAN; no plano estadual, pelos praticados
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pelo IEPHA, e internacionalmente, como nos casos de Ouro Preto e
Diamantina, reconhecidas como patrimônio da humanidade pela
UNESCO.

Os meios de proteção do patrimônio cultural também encontram-se
relacionados nos dispositivos constitucionais, englobando inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação.

Entre esses meios, cumpre focalizarmos o tombamento, tendo em
vista tratar-se de uma das formas mais complexas de acautelamento
que podem ser adotadas pelo poder público.

O vocábulo tombamento deriva do verbo tombar, que, neste caso,
significa arrolar, inventariar, registrar.

O instituto jurídico do tombamento origina-se do direito português e
se refere à inscrição ou catalogação de documentos públicos ou
históricos no Arquivo Nacional Português, conhecido tradicionalmente
como Torre do Tombo. Incorporado ao direito brasileiro, esse instituto
assumiu o sentido de preservação de bens de valor histórico, artístico,
cultural e paisagístico, materializando-se pela inscrição da coisa a ser
protegida nos livros de tombo, existentes nos Institutos do Patrimônio
Histórico e Artístico ou nas repartições estaduais ou municipais
correspondentes.

Conforme preleciona Maria Coeli Simões Pires, mestre em direito
administrativo, o tombamento não se resume à mera inscrição do bem
nos livros apropriados, tampouco se confunde com o conceito de
preservação, de que é apenas um instrumento, gerando, ao ser
formalizado, conseqüências jurídicas especificas, das quais o
fundamento e a justificação se encontram no poder de polícia do
Estado, ao qual compete proteger interesses coletivos relevantes.

Tendo em vista que a adoção do instituto do tombamento pressupõe
intervenção no uso do bem, implicando limitação dos direitos do
proprietário, com vistas à compatibilização entre interesses sociais a
serem protegidos e o direito individual, constitucionalmente garantido,
percebe-se que a questão é polêmica e passível de interpretações
divergentes. Não obstante, é corrente entre os diversos e renomados
autores o entendimento de que se trata, essencialmente, de um ato
administrativo, por meio do qual a administração pública reconhece o
valor cultural do bem e a necessidade de preservá-lo. Assim define
Hely Lopes Meirelles: "O tombamento, de maneira singela, é ato
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administrativo por meio do qual a Administração Pública manifesta'
sua vontade de preservar determinado bem".

Quanto ao mérito da idéia de retirar a co-responsabilidade entre o
Estado e o proprietário, cumpre considerar a questão da conservação
dentro do universo das políticas públicas como um todo. No momento
em que a proteção do patrimônio é vista no Primeiro Mundo como um
fator para o desenvolvimento auto-sustentável e quando o Estado
brasileiro e o mineiro começam a implementar as políticas específicas
de preservação, a possibilidade de descaracterização do instituto do
tombamento parece-nos uma regressão e uma ameaça a um futuro
mais promissor.

Ressalte-se ainda, quanto ao custo da manutenção da preservação,
que a legislação estadual, inspirada na federal, já garante, no caso de
proprietários carentes, a manutenção do imóvel histórico. O que não
faz sentido é que cidadãos que possuem recursos para manter seu
imóvel sejam aquinhoados com a preservação feita pelo Estado,
principalmente levando-se em conta que continuarão auferindo os
benefícios de aluguel e não perdem a propriedade. Certamente, não é
esse o exercício de cidadania por que almejam os cidadãos
brasileiros.

Verificados essas razões, parece-nos inexistir dúvida quanto à
inconveniência da efetivação de dispositivo que determine seja o
tombamento realizado por lei, bem como quanto à inviabilidade de
serem acatadas modificações de dispositivos da Carta mineira que a
distanciem das disposições da Constituição Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Emenda à

Constituição n° 29199 no ? turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Olinto Godinho, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Sebastião

Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 545199

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o projeto em tela
determina o pagamento de indenização a vítima de crime de tortura
praticado por agente do Estado.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou.

A Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A indenização a ser paga a vitima de tortura praticada por agentes

do Estado reveste-se de grande importância ética e moral, pois a
tortura é praticada, infelizmente, ainda hoje, como forma de
intimidação, para a obtenção forçada de informações.

A proposição visa coibir essa lamentável prática, que agride os
direitos fundamentais do ser humano, quando esse está sob a
custódia do Estado. Assim, o direito de ser indenizado pelo dano
sofrido é uma forma de reparação pelo mal causado.

A Comissão de Constituição e Justiça fez reparos técnicos ao
projeto e corrigiu os valores da indenização, fixando-os em níveis mais
compatíveis com a legislação vigente e a realidade econômica.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá impacto para os
cofres públicos, pois haverá aumento de despesa. Entretanto, o
Substitutivo n° 1, em seus arts. 41 e 61, determina que o custeio
dessas despesas constará em dotação específica na lei orçamentária
a vigorar no exercício fiscal seguinte, o que é tecnicamente correto-

Entendemos que o alcance social, moral e ético da proposição
supera em muito a despesa financeira.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 545/99, no

1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Rogério Correia, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Paulo Piau

- Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI 97812000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

0 projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, altera o art.
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11 da Lei n°13.458, de 121112000.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, e vem agora a esta Comissão a
fim de receber parecer para o 1 0 turno, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal, ao dispor sobre o ensino público,

estabeleceu como fonte adicional de financiamento do ensino
fundamental a contribuição social do salário - educação, recolhido
pelas empresas na forma da lei.

Com a edição da Lei Federal n° 9.424, de 24112196, que trata do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério, ficou definida a quota do salário-
educação pertencente ao Estado, que corresponde a 213 do montante
dos recursos arrecadados, a serem creditados mensal e
automaticamente em favor das Secretarias de Educação dos Estados
e do Distrito Federal, destinados ao custeio de projetos, programas e
ações do ensino fundamental.

A Lei Federal n° 9166, de 18112198, determinou, por sua vez, que a
quota estadual do salário-educação, mencionada pela citada lei, fosse
redistribuída entre o Estado e os municípios, segundo critérios
definidos em lei estadual.

A Lei n° 13.458, publicada a 131112000, veio regulamentar a
distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre o Estado e
os Municípios, prevendo, no art. 11, sua vigência para o exercício
financeiro subseqüente ao de sua publicação. Tal dispositivo, oriundo
de prudente contribuição da Assembléia Legislativa, teve por objetivo
evitar prejuízo à execução orçamentária e financeira da Secretaria da
Educação, tendo em vista a existência de vários programas até então
realizados com aqueles recursos, concedendo tempo suficiente aos
órgãos envolvidos para programarem despesas no limite do crédito.

A proposição pretende, especificamente, antecipar a vigência da lei
estadual.

Conforme consta dos arrazoados que encaminham o projeto do
Governador, a Secretaria de Estado da Educação deverá cumprir até
o mês de junho do corrente exercício a quase totalidade dos
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compromissos assumidos via convênio. Assegura, ainda, o Chefe
do Poder Executivo, em sua fundamentação, que a antecipação não
trará prejuízo para a Secretaria de Estado da Educação, pois todas as
ações por ela programadas estão com recursos assegurados para a
sua realização, sendo que o atendimento às demandas municipais
estará dentro do limite dos recursos estabelecidos pela lei.

Diante disso, julgamos não haver óbice à antecipação da vigência
da Lei n° 13.458, que se reveste de caráter positivo para os
municípios, que passarão, já no presente exercício, a administrar
diretamente a receita do salário-educação, o que ensejará
possibilidades reais de valorização e melhoria da qualidade do ensino.

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

no 97812000, no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrade, relator -
Eduardo Brandão - José Milton.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.044/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei no 9.444, de 25111187, que dispõe sobre as licitações e os
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá
outras providências.

A proposição foi distribuída, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, 1, "e", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.04412000 determina que as regras da Lei n°

9.444, de 1987, sejam observadas, obrigatoriamente, . por toda a
administração pública estadual, estendendo, assim, a sua aplicação,
que se restringia ao Poder Executivo e às autarquias estaduais.

Na verdade, a lei de licitações estadual foi publicada anteriormente à
Constituição da República, e esta, no art. 22, XXVII, dispõe ser da
competência privativa da União elaborar normas gerais de licitação e
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contratação, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e municípios e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista. Editou-se, então, a Lei Federal n°
8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
administração pública de todos os Poderes dos entes federativos. Vê-
se, assim, que a lei de licitações mineira, ao estabelecer que as suas
normas se aplicam somente ao Executivo, encontra-se em desacordo
com o comando constitucional e sua conseqüente regulamentação.
Daí a necessidade e conveniência de sua alteração, pois, como
vimos, suas regras devem também ser destinadas ao Legislativo, ao
Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. A atividade
administrativa, conquanto seja mais visível na esfera do Executivo,
também ocorre no âmbito dos demais Poderes, que, na contratação
de obras, serviços ou bens, não podem prescindir do instituto da
licitação.

O projeto ainda estabelece que todas as pessoas físicas e jurídicas
capazes de contratar com o Estado podem participar dos processos
licitatórios, inclusive as cooperativas legalmente instituídas. Tais
entidades são, segundo a Associação Brasileira para o
Desenvolvimento das Cooperativas do Trabalho e de Serviços -
ABRACOOP -, organizações constituídas por membros de
determinado grupo econômico ou social, as quais objetivam
desempenhar, em benefício comum, determinada atividade, não
havendo restrição legal a que participem das licitações realizadas em
âmbito estadual. Ademais, a Constituição da República estabelece
que a lei apoiará e incentivará o cooperativismo e outras formas de
associativismo".

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

1.04412000 no 1" turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Paulo

Piau - Chico Rafael - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.04412000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, desarquivado a requerimento do

Deputado Paulo Piau, tem por objetivo alterar o art. 1 1 da Lei n° 9.444,
de 25/11/87, que dispõe sobre licitações e contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

Preliminarmente a proposição foi analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A Comissão de Administração Pública, ao apreciar o mérito da
matéria, opinou por sua aprovação.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para, em obediência aos
comandos regimentais, receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a redação do art. 1 0 da Lei n°

9.444, de 25111187, que dispõe sobre o regime jurídico de licitações e
contratos pertinentes a obra, serviço, compra, alienação, concessão e
locação realizados pelo Poder Executivo e por autarquia estadual,
com o intuito de suprir uma lacuna existente nesta norma.

E cediço que todos os Poderes do Estado estão sujeitos à utilização
de processo licitatório para a contratação de serviços e obras ou
aquisição de bens, consoante a determinação contida na Lei Federal
n° 8.666, de 21/6/93, que regulamentou o disposto no inciso XXI do
art. 37 da Constituição Federal. Assim, fica patente a ausência de
dispositivo que inclua o Legislativo e o Judiciário, bem como o
Tribunal de Contas e o Ministério Público no rol daqueles a que se
destina a Lei n° 9.444, o que demonstra a necessidade de adaptação
da norma estadual à federal.

Quanto às sociedades de economia mista e empresas públicas, que
devem ter um tratamento diferenciado, à luz da alteração introduzida
no inciso XXVII do art. 22 da Carta Magna pela Emenda n° 19198,
podem elas se valer do disposto no art. 116 da Lei de Licitações
mineira, até que a União edite lei que disponha sobre o estatuto
jurídico a que se refere o § l° do art. 173 da Constituição Federal.

Além disso, a proposição em tela prevê a hipótese de as
cooperativas participarem do processo licitatório em igualdade de
condições com as demais pessoas físicas e jurídicas capazes de
contratar com o Estado.

Por se tratar de normas tendentes a adaptar o ordenamento jurídico
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estadual aos preceitos constitucionais e à legislação federal que os
regulamentou, não é possível vislumbrar nenhum impacto no
orçamento do Estado, razão por que não há empecilho à sua
aprovação.

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

1.04412000, no 1° turno, na forma proposta.
Saia das Comissões, 31 de maio de 2000.
Rogério Correia, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Eduardo Hermeto.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°283/99

Comissão de Fiscalização Financ&ra e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Márcio Kangussu
e tem por objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado - DER-MG - a doar ao Município de Jequitinhonha o imóvel
que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça para adequá-lo
aos fatos e às imposições legais. Compete agora a esta Comissão
deliberar sobre a matéria no 21 turno.

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, cumpre-nos
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Segundo o texto da proposição, a transferência de domínio do

imóvel do DER-MG para o Município de Jequitinhonha tem por fim
abrigar as instalações do chamado Tiro-de-Guerra, mediante convênio
com o Exército.

Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto,
consideramos, no que concerne aos aspectos financeiro e
orçamentário, que a pretendida doação não acarretará despesas para
os cofres estaduais, tampouco causará impacto na lei orçamentária.
Até porque o negócio jurídico realizado está revestido de garantias,
dada a previsão no projeto de lei de reversão do imóvel ao patrimônio
do DER-MG na hipótese do não-atendimento do objetivo fixado.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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283199 na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Rogério Correia, Presidente e relator - Eduardo Hernieto - Ermano

Batista - Paulo Piau.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N° 283199
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estada -

DER-MG - a doar ao Município de Jequitinhonha o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - autorizado a doar ao Município de Jequitinhonha um imóvel
com área de 13.593m 2 (treze mil quinhentos e noventa e três metros
quadrados), situado na Av. Passos, s/n°, registrado sob a matrícula n°
7.794, às fis 100, v, e 101 do livro 3-1`, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se a abrigar
as instalações do Tiro-de- Guerra.

Art. 21 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao domínio do DER-
MG se, findo o prazo de três anos a contar da data da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°482/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, a proposição em

epígrafe altera dispositivos da Lei n° 11.396, de 1994, que criou o
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado -
FUNDESE.

Aprovado no 1 1 turno com a Emenda n° 1, o projeto deverá, agora,
ser objeto de parecer para o 20 turno da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária Segue anexa a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Como salientado no 1 1 turno, a proposição, por meio de alterações
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no texto da lei que instituiu o FUNDESE, determina que 10% dos
recursos que retomam ao fundo, correspondentes às amortizações e
ao pagamento de encargos dos financiamentos concedidos, deduzida
a comissão do agente financeiro, sejam obrigatoriamente aplicados no
Programa Estadual de Crédito Popular, voltado para
microempresários, individuais ou associados, com vistas à expansão
da atividade econômica. . Para tanto, os citados recursos deverão ser
incorporados ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais - BDMG - na forma de aumento de capital. Isso porque o art. 2°
da Lei 12.647, de 1997, lista os recursos próprios do BDMG como
fonte do Programa. Trata-se, portanto, de louvável iniciativa voltada
para o setor menos amparado de nossa economia, o das pequenas
empresas e das microempresas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 1 turno, do

Projeto de Lei n°482199, na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Rogério Correia, Presidente - Ermario Batista, relator - Eduardo

Hermeto - Paulo Piau.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N° 482199
Altera os arts. 30 e 41 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que

cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do
Estado de Minas Gerais - FUNDESE.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, com as

alterações da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, passa a
vigorar acrescido dos seguintes § 3 1 e 41:

"Art. 30 - ..............................
§ 30 - o Fundo transferirá ao Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. - BDMG -' mensalmente, o equivalente a 10% (dez por
cento) do total de recursos resultantes de retornos de financiamento
concedidos no âmbito do FUNDESE, incluindo principal e encargos, já
deduzida a comissão do agente financeiro, os quais serão
incorporados ao Banco na forma de aumento de capital.

§ 40 - Os recursos de que trata o parágrafo anterior terão aplicação
exclusiva no Programa Estadual de Crédito Popular, de que trata a Lei
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no 12.647, de 21 de outubro de 1997.".

Art. 20 - O "caput" do art. 41 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de
1994, com as alterações da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 - O FUNDESE, de natureza e individuação contábeis, com
duração indeterminada, será rotativo, e seus recursos, ressalvado o
disposto nos § 1 0 e 31 do art. 31, serão utilizados, de forma
reembolsável, em:".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 520199

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe
torna obrigatória a inserção do conteúdo noções de direitos humanos
em concursos públicos e cursos internos da administração do Estado.

Aprovado no 1 0 turno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 20 turno, nos termos regimentais.

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

A proposição tem por objetivo tomar obrigatória a inserção do
conteúdo noções de direitos humanos em concursos públicos para
admissão de servidores no âmbito do Estado.

A matéria é pertinente, pois têm sido comuns notícias sobre abusos
cometidos por agentes públicos, principalmente da área de segurança
pública. Hão de se selecionar candidatos com um perfil adequado,
que conheçam os princípios dos direitos humanos e possam servir
aos cidadãos com a dignidade que é peculiar aos cargos públicos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 520199

na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator -

Sargento Rodrigues - Paulo Piau.
Redação do Vencido em 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 520199
Torna obrigatória a inserção do conteúdo noções de
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direitos humanos em concursos públicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O conteúdo noções de direitos humanos torna-se obrigatório

em todos os concursos de provas e de provas e títulos para admissão
de servidores no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°606/99
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de lei em

epígrafe visa a dispor sobre informações da data de vencimento da
Carteira Nacional de Habilitação, a ser liberada pelo DETRAN-MG.

Aprovado no 1 1 turno, retorna o projeto, agora, a esta Comissão,
para receber parecer para 21 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva compelir o DETRAN-MG a notificar

os portadores da Cadeira Nacional de Habilitação - CNH - , com
quinze dias de antecedência da data de vencimento de sua validade.
Estabelece ainda o projeto que o DETRAN-MG porá à disposição dos
municípios que o requererem o cadastro de informações sobre a data
de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação.

Não obstante constar a data de validade na carteira de habilitação, é
comum a seu portador, em virtude de esquecimento, deixar expirar o
prazo sem revalidá-la, só tomando conhecimento desse fato, quando
eventualmente abordado por policial, oportunidade em que é multado,
vindo a sofrer inúmeros dissabores.

E importante lembrar que a publicidade é um dos princípios
fundamentais previstos na Constituição da República, do qual a
administração pública não pode prescindir.

Por essas razões, entendemos que a proposição em análise
possibilita ao motorista tomar conhecimento da necessidade de
renovação de sua carteira de habilitação com antecedência, evitando,
assim, os incômodos decorrentes dessa infração.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 606/99 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator

- Doutor Viana - Paulo Piau.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 737199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 737199, do Deputado Anderson Adauto, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Nova Ponte, APAE - Nova Ponte, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 737/99
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Nova Ponte, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Nova Ponte, com sede nesse
município.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Eduardo Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 784199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 784/99, do Deputado Pastor George, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente Hebron
Bete!, com sede no Município de Medina, foi aprovado em turno único,
na forma origina!:

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 784199

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente
Hebron Betel, com sede no Município de Medina.

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

Comunitária e Beneficente Hebron Betel, com sede no Município de
Medina.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 dê maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°810/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 810/2000, do Deputado Chico Rafael, que
declara de utilidade pública a Associação Grupo de Jovens
Independentes de Pouso Alegre - GRIJO -, com sede no Município de
Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°810/2000
Declara de utilidade pública a associação Grupo de Jovens

Independentes de Pouso Alegre - GRIJO -, com sede no Município de
Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a associação Grupo de

Jovens Independentes de Pouso Alegre - GRIJO -, com sede no
Município de Pouso Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°813/2000
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 81312000, do Deputado Sebastião Navarro

Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Cabo Verde, com sede nesse
município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°813/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Cabo Verde, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Cabo Verde, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°815/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 81512000, do Deputado Ambrósio Pinto, que
declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de São João dei-Rei, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°815/2000
Declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade São

Vicente de Paulo de São João dei-Rei, com sede no Município de São
João dei-Rei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central da
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Sociedade São Vicente de Paulo de São João dei-Rei, com sede no
Município de São João dei-Rei.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°823/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 823/2000, do Deputado Dilzon Meio, que declara
de utilidade pública a Associação dos Moradores do Povoado de São
Sebastião dos Cabrestos, com sede no Município de Vargem Bonita,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento interno.

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

PROJETO DE LEI N° 82312000
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Povoado de São Sebastião dos Cabrestos, com sede no Município de
Vargem Bonita.

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

Moradores do Povoado de São Sebastião dos Cabrestos, com sede
no Município de Vargem Bonita.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 82612000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 82612000, do Deputado Chico Rafael, que
4 declara de utilidade pública a Associação de Promoção do Menor,

com sede no Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 82612000
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção do Menor

APME -, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Promoção do Menor - APME -, com sede no Município de Pouso
Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°827/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 82712000, do Deputado Chico Rafael, que
declara de utilidade pública a Associação de Caridade de Pouso
Alegre, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 82712000
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade de Pouso

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

Caridade de Pouso Alegre, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 82912000
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 829/2000, do Deputado Durval Angelo, que
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declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade
Casa Irmãs Schiapparoli, com sede no Município de Varginha, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°829/2000
Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade

Casa Irmãs Schiapparoli, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de

Educação e Caridade Casa Irmãs Schiapparoli, com sede no
Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°835/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 83512000, do Deputado Eduardo Brandão, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Raposos - APAE de Raposos, com sede no
Município de Raposos, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 83512000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Raposos, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Raposos, com sede nesse
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município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora- Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°836/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 836/2000, do Deputado José Henrique, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE- de Sericita, com sede nesse município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 83612000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais -APAE. de Sericita, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Sericita, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 84212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 84212000, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Itambacuri -, com sede nesse
município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 842/2000

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Itambacuri, com sede nesse município.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Itambacuri, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- A Sra. Presidente despachou, em 301512000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência do falecimento do Sr.
Leonardo Diniz Dias, ocorrido em 281512000, em João Monlevade. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência do falecimento do Sr.
Henrique Fernandes Costa Zuba, ocorrido em 271512000, em Montes
Claros. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Júlio, dando ciência do falecimento do Sr.
Dimas Guimarães, Vice-Prefeito de Nova Serrana, ocorrido em
281512000, em Nova Serrana. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 1442 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 311512000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil

Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 12 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nos 1.066 a 1.07112000 - Requerimentos no

s 1.436 a
1.45612000 - Requerimentos dos Deputados Gil Pereira, Alberto
Bejani, Dalmo Ribeiro Silva e outros, José Milton e outros, Hely
Tarqüínio e outros, Alencar da Silveira Júnior e outros, Paulo Piau e
Bilac Pinto (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Saúde e de Direitos Humanos e do Deputado Dimas Rodrigues -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Agostinho Silveira,
Alencar da Silveira Júnior, Maria Olívia e Durval Angelo - Questões de
ordem - 22 Parte (Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Acordo de Lideranças; decisão da
Presidência - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência - Decisão
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alberto Bejani, José
Milton e outros, Bilac Pinto (3), Paulo Piau, Gil Pereira, Alencar da
Silveira Júnior e outros, Hely Tarqüinio e outros e Dalmo Ribeiro Silva
e outros; deferimento - Discursos dos Deputados Antônio Carlos
Andrada, Ivo José, Sávio Souza Cruz, Miguel Martini, Ivo José e
Miguel Martini - 22 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de "quorum" qualificado para
a votação de propostas de emenda à Constituição - Questões de
ordem - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu; deferimento;
discurso do Deputado Fávio Avelar - Registro de presença -
Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; deferimento; discurso do
Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado Paulo Piau;
deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - Requerimento do
Deputado Ivo José; deferimento; discurso da Deputada Maria Tereza
Lara - Encerramento - Ordem do Dia
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - lvair Nogueira -
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h15min, a lista de

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

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 21-Secretário, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Márcio Kangussu, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Administração,
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prestando informações inerentes ao Projeto de Lei n° 89612000. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 89612000.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Administração,
prestando informações atinentes ao Projeto de Lei n° 87112000. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n°871/2000.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando demonstrativos contábeis das administrações direta e
indireta e de fundos referentes ao mês de abril do corrente. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Luiz Carlos Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Caeté, encaminhando requerimento aprovado nessa Câmara,
acompanhado de relatório da comissão especial das obras de
despoluição do córrego Caeté. (- A CPI do Fundo SOMMA.)

Do Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA, e do Sr. Ivan
Batista Coelho, Superintendente-Geral da FHEMIG, encaminhando
cópias de contratos firmados por essas instituições nos últimos cinco
anos. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. José Carlos de Carvalho Montans, Presidente da Cooperativa
Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso,
manifestando a insatisfação da categoria com relação às novas taxas
cobradas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Luiz Geraldo Soranço, Presidente do Centro Industrial de Juiz
de Fora, pedindo seja solicitado ao Poder Executivo um programa de
refinanciamento de dívidas estaduais, nos moldes do REFIS. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Chicre José Abud Neto, Presidente da Associação Comercial
e Industrial de Oliveira, solicitando apoio da Casa à diminuição da
carga tributária das pequenas e microempresas. (- A Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Sebastião José Bertolino, solicitando o envio de cópia da
legislação federal e estadual existente relativa a pessoas portadoras
de deficiência.

TELEGRAMAS
Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, agradecendo o convite

para o Ciclo de Debates Minas Gerais e os Transgênicos.
Do Sr. Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo o
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convite para a reunião especial em homenagem à AMAS, à
ASSPROM, ao CEPEP e à FUNDAMAR, pelo recebimento do Prêmio
Bem Eficiente 2000.

Da Sra. Alice Aguiar Junqueira Barros, manifestando-se contra a
sobrecarga tributária. (- A Comissão de Turismo.)

CARTOES
Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, e Paulo Roberto

Henrique, Diretor-Geral da FEA-FUMEC, agradecendo o convite para
a reunião especial em homenagem à Fundação João Pinheiro.

Do Sr. Cel. PM Paulo Duarte Pereira, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, agradecendo o convite para o Ciclo de
Debates Minas Gerais e os Transgênicos.

Da Sra. Lúcia Pacífico, Vereadora à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou a ASSPROM a AMAS, o CEPEP e a FUNDAMAR pelo
recebimento do Prêmio Bem Eficiente 2000.

Da Sra. Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da AMAS,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou o Grupo Teatral Ponto de Partida-

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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°1.066/2000
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos São Sebastião de

Pira úba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Velhinhos São

Sebastião, com sede na cidade de Piraúba.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Ermano Batista
Justificação: 0 Lar dos Velhinhos São Sebastião, da cidade de
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Piraúba, foi criado em 17/8/91; desde então, vem prestando
relevantes serviços à comunidade local e mesmo a outras que não
têm o privilégio de contar com entidade similar.

A diretoria da instituição é composta de pessoas abnegadas;
algumas delas dedicam tempo integral para cuidar de seres humanos
que o peso dos anos afastou das atividades habituais. E é nessa hora
que as pessoas mais necessitam da solidariedade e do calor humano.
Em razão do exposto, espero que meus pares aprovem a proposição
ora apresentada.

- 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° 1.067/2000
Dispõe sobre as condições e a efetivação do trabalho dos

sentenciados do sistema prisional do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - O Poder Executivo destinará estruturas físicas e incentivará

parcerias com entidades privadas para a efetivação da atividade
laboral por parte dos sentenciados do sistema prisional do Estado.

Parágrafo único - Para determinação da atividade e da remuneração
dos sentenciados, serão considerados:

- nível de instrução;
II - formação profissional;
III - aptidão e capacidade individual.
Art. 2° - Os órgãos da administração direta ou indireta do Estado

adquirirão, prioritariamente, os bens ou produtos do trabalho prisional,
na forma das Leis Federais n°s 7.210, de 11 de julho de 1984, e
8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3° - O trabalho do preso será remunerado.
§ 1 0 - A remuneração líquida não será inferior a um salário mínimo

por mês de trabalho.
§ 20 - A carga horária e as condições de trabalho serão definidas na

regulamentação desta lei.
Art. 40 - O trabalho do preso será certificado com um contracheque

mensal em que constará:
- salário bruto recebido;

11 - salário liquido;
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III - quantia depositada em caderneta de poupança;
IV - dias trabalhados;
V - dias de remissão.
Parágrafo único - Será enviada à Vara de Execuções Penais uma

relação mensal dos sentenciados e sua remuneração.
Art. 5° - O Poder Executivo disponibilizará cursos profissionalizantes

no âmbito das unidades do sistema prisional estadual, fornecendo
certificados ao seu término.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 71 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 91 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara
Justificação: O excesso de população carcerária e a ociosidade

dentro dos presídios têm sido causa de constantes conflitos no
sistema prisional do Estado. Esse projeto de lei visa, sobretudo, a
resgatar a cidadania desses apenados, com a diminuição da pena, e à
necessidade de reinseri-los no convívio social, dando-lhes, além de
uma ocupação, uma oportunidade de serem assalariados, auxiliando
suas famílias, que estão fora do presídio.

A utilização da mão-de-obra dos sentenciados dentro dos presídios
permitirá que nossa sociedade os acolha e os valorize nesse período
de reclusão, além de dar-lhes a oportunidade de perceber um salário
e reduzir a pena, com as horas trabalhadas:

E premente a necessidade de se resgatar o cidadão no sistema
prisional. Aprovando este projeto de lei, esta Casa Legislativa
demonstrará, de maneira inequívoca, sua preocupação com a
valorização dos direitos fundamentais do homem.

- 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° 1.06812000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAF de Contagem -, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
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Amigos dos Excepcionais - APAE de Contagem -, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Agostinho Silveira
Justificação: A APAE de Contagem é uma sociedade civil sem fins

lucrativos e foi fundada em 1971, naquele município.
Tem por finalidade prestar assistência social e educacional às

pessoas excepcionais, independentemente de raça, credo, condições
sociais e financeiras.

Por atender aos requisitos citados no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de
2717198, quais sejam a comprovação de que tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua direção não são remunerados, e seus Diretores são pessoas
idôneas, espero contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.06912000
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município de

Bonfim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de

propriedade do Estado, constituído por um terreno com a área de
10.050m2 (dez mil e cinqüenta metros quadrados), situado no lugar
denominado Barreiras, no Município de Bonfim, registrado sob o n°
18.835, a fis. 136 do livro n° 3/O do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bonfim, em 12 de novembro de 1995, com o imóvel de
propriedade do Município de Bonfim, constituído por um terreno com a
área de 1.260m 2 (hum mil duzentos e sessenta metros quadrados),
situado em Barreiras, no Distrito de Santo Antônio da Vargem Alegre,
Município de Bonfim, registrado sob o n° 6.790 no livro n° 2 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bonfim.

Parágrafo único - A permuta a que se refere este artigo se fará sem
torna para nenhum dos sujeitos contraentes.
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Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Agostinho Silveira
Justificação: A Escola Estadual de Barreiras, localizada no terreno

de propriedade do Estado, encontra-se funcionando precariamente,
devido às péssimas condições do imóvel.

Objetivando a melhoria das condições de ensino e o conseqüente
implemento do bem-estar da população estudantil, deseja o Prefeito
Municipal de Bonfim seja efetivada a referida permuta, que
possibilitará a transferência do aludido estabelecimento para um local
mais adequado às suas instalações.

Tendo em vista o nobre intento de se aprimorar cada vez mais a
educação, conto com o apoio dos colegas parlamentares à aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.07012000
(Ex-Projeto de Lei n° 566/95)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cláudio parte do imóvel de propriedade do Estado situado nesse
município, na Rua Múcio Guimarães Tolentino, no Distrito de
Monsenhor João Alexandre, constituído de terreno com área total de
360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), no qual se
encontra um prédio com 51,67m2 (cinqüenta e um vírgula sessenta e
sete metros quadrados) de área construída, conforme registro n°
3.104 do livro R-2 e averbação n° 3.104 do livro Av- 3, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio. Parágrafo único - O
imóvel descrito no 'caput" deste artigo destina-se à construção da
sede do Clube das Mães de Monsenhor João Alexandre.

Art. 21 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Bilac Pinto
Justificação: Com a proposição em apreço, pretende a Prefeitura

Municipal de Cláudio beneficiar o Clube das Mães de Monsenhor João
Alexandre com a construção de sua casa principal, uma vez que falta
à entidade local onde possa exercer plenamente suas atividades. O
trabalho do mencionado Clube reveste-se de cunho humanitário,
beneficiando a comunidade. Assim, imprescindível se revela a
aprovação do projeto de lei em tela para que possa ter
prosseguimento a concretização dos meritórios projetos idealizados
pela municipalidade em prol do Clube de Mães.

- 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° 1.07112000
(Ex-Projeto de Lei n° 1.251/97)

Dá a denominação de Deputado José AIdo dos Santos ao aeroporto
situado no Município de Oliveira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominado Aeroporto Deputado José Aldo dos Santos

o aeroporto situado no Município de Oliveira.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Maria Olívia
Justificação: Político, engenheiro agrônomo e empresário, José Aldo

dos Santos nasceu em São Tiago a 30/5/42. Era filho de José Geraldo
dos Santos e Maria Loreto dos Santos. Graduou-se em Agronomia
pela USP, em Piracicaba, em 1968. Foi Diretor e proprietário da
Citrosantos Ltda. e engenheiro agrônomo da carteira de crédito rural
do BANESPA.

Em 1990 elegeu-se Deputado Federal, para o período de 1991 a
1995, pelo PRS. Como Deputado, José Aldo dos Santos foi de
fundamental importância para o Município de Oliveira, participando
ativamente da implantação do atual aeroporto, pois entendia que,
sendo Oliveira uma cidade localizada no eixo Belo Horizonte-Rio de



rs
45

Janeiro-São Paulo, às margens da Rodovia Fernão Dias, seria
amplamente beneficiada portal obra.

No ano de 1994, num trágico acidente automobilístico e em pleno
exercício do mandato parlamentar, José Aldo dos Santos veio a
falecer. Dessa forma, entendemos que é justa a homenagem àquele
que sempre trabalhou para o desenvolvimento da região do Alto Rio
Grande.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.43612000, do Deputado Arlen Santiago, pleiteando sejam

solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Chefe do 6° Distrito
Rodoviário Federal do DNER melhorias nas rodovias federais,
delegadas ou não ao Estado, especialmente nas BRs 251, 135 e 365.
(- A Comissão de Transporte.)

N° 1.43712000, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, pleiteando sejam solicitadas à Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM - informações sobre o processo de licenciamento
ambiental do Curtume Alves Correia, de Curvelo, bem como sobre o
cumprimento, por parte deste, das normas de controle ambiental. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 1.43812000, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a população do Município de Cachoeira
de Minas pelos 76 anos de sua emancipação político-administrativa. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.43912000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Paróquia de N. Sra. do
Carmo, de Cambuí, por seus 150 anos de criação.

N° 1.440/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Federação Israelita do
Estado de Minas Gerais pelos 52 anos da criação do Estado de Israel.
(- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.44112000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
Defensores Públicos pela passagem, em 19 de maio, do Dia do
Defensor Público. (- A Comissão de Administração Pública.)
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N° 1.44212000, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal
"Estado de Minas" pela conquista do Prêmio Top of Mmd - Marcas de
Sucesso do Século XX - MG.

N° 1.44312000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal
"Diário da Tarde" pela conquista do Prêmio Top of Mmd - Marcas de
Sucesso do Século XX - MG. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 1.44412000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
Municípios de Santa Rita de Caldas, Extrema, Santa Rita do Sapucai
e Medina pela comemoração do centenário da canonização de Santa
Rita de Cássia, padroeira desses municípios. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.44512000, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, solicitando seja enviado ofício ao Secretário da
Agricultura pedindo-lhe a divulgação do Programa de
Desenvolvimento da Cultura da Mamona na Área Mineira da
SUDENE. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.44612000, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor Regional da SUDENE em
Montes Claros e ao Superintendente Regional da SUDENOR com
vistas a que seja feita a abertura de poços artesianos nos municípios
da região Norte de Minas. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.44712000, do Deputado Hely Tarqüinio, em que solicita seja
encaminhada à Profa. Ana Moreira Carneiro, da Escola Estadual
Coronel Cristiano, do Município de Lagoa Formosa, manifestação de
aplauso desta Casa por ter conquistado o primeiro lugar no Concurso
Nacional da Secretaria Nacional Antidrogas, categoria vídeo escolar.
(- A Comissão de Educação.)

N° 1.448/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que
solicita seja consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso
ao Sindicato Rural de Curvelo, à Associação Mineira de Criadores de
Zebu, ao Clube do Cavalo e à Prefeitura Municipal de Curvelo, pelo
sucesso da 57a Exposição Agropecuária e Industrial. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)
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N° 1.44912000, do Deputado João Batista de Oliveira, em que

solicita seja consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à
Prefeitura Municipal de Curvelo, pela realização do 200 Forrá de
Curvelo. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.45012000, da Comissão Especial da Loteria Mineira, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário da Segurança com vistas a
que se informe à Comissão as operações realizadas por essa
Secretaria com o objetivo de coibir o funcionamento de máquinas
caça-níquel, bem como os resultados dessas operações.

N° 1.45112000, da Comissão de Fiscalização Financeira, pedindo
sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre a
repercussão financeira na folha de pagamento caso seja aprovado o
Projeto de Lei n°712/99 na forma do Substitutivo n° 1.

N° 1.45212000, da Comissão de Fiscalização Financeira, pedindo
sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre o
impacto da redução da carga tributária do ICMS nas operações
internas com óleo diesel, pretendida no Projeto de Lei n° 530199.

N° 1.45312000, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre o
impacto da redução da carga tributária do ICMS nas operações
internas com produtos decouro e sintéticos industrializados,
pretendida no Projeto de Lei n° 627199.

N° 1.45412000, da Comissão de Fiscalização Financeira, pedindo
sejam solicitadas ao Secretário da Educação informações sobre os
benefícios proporcionados pelo Projeto de Lei n° 712199 na forma do
Substitutivo n° 1, caso seja aprovado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 1.45512000, da Deputada Maria Olivia, solicitando um voto de
congratulações com a Associação Terra das Aguas S/C Movimento
Viva São Lourenço Viva. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.45612000, da Deputada Maria Olívia, pedindo um voto de
congratulações com o Pe. José Feliciano da Costa Simões,
idealizador do Museu de Arte Sacra de Ouro Preto. (- A Comissão de
Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gil Pereira, Alberto Bejani, Dalmo Ribeiro Silva e outros, José Milton e
outros, Hely Tarqüínio e outros, Alencar da Silveira Júnior e outros,
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Paulo Piau e Bilac Pinto (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e de Direitos Humanos e do Deputado Dimas Rodrigues.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Silveira.
O Deputado Agostinho Silveira* - Exmo. Sr. Presidente, demais

membros que compõem a Mesa desta Casa, Srs. Deputados,
profissionais da imprensa, visitantes, estamos ocupando a tribuna
nesta Casa, a Casa do povo de Minas Gerais, para esclarecer a
opinião pública e, de forma mais especial, o eleitorado do Estado, e,
mais especificamente, para dar uma satisfação aos companheiros que
honrosamente abrilhantam as fileiras do PI - do Estado de Minas
Gerais. Esse é o dever do homem público, especialmente daqueles
que têm o dever de representar, com dignidade, uma parcela
expressiva do eleitorado, que confiantemente outorgou a cada um de
nós o mandato. Esperamos, durante 15 meses, que a relação do Pi-
com o atual Governo de Minas e, mais diretamente, com S. Exa. o
Governador Itamar Franco, pudesse ser mais respeitosa, à altura do
valor do partido no Estado.

Entretanto, não houve reciprocidade à altura do que era devido ao
PI- em Minas. Por isso, nesta tarde, faço uso da palavra para retratar
e resgatar os fatos perante milhares de filiados do PI- no Estado, mais
de 54 Prefeitos, 50 Vice-Prefeitos e 685 Vereadores que formam as
fileiras desse partido.

Em 1998, a partir de diversas reuniões que se prolongaram noite
adentro, procuramos avaliar, de forma tranqüila e equilibrada, o que
poderia representar, naquele momento, a melhor alternativa para
Minas. Conseguimos convencer nossos companheiros, principalmente
do diretório e da executiva do partido, de que a melhor proposta, as
melhores preocupações para com os destinos de Minas estavam no
bojo do programa apresentado pelo então candidato Itamar Franco.
Conseguimos convencê-los de que a melhor alternativa seria o apoio
ostensivo do Partido ao então candidato. (- Lê:)

"Considerando que, naquela oportunidade, o candidato Itamar
Franco tinha as melhores idéias e que coadunavam com o programa
do Partido Liberal, além de ter sido um de seus fundadores e seu



rÃ
49

candidato a Governador em 1986, o PL procedeu á declaração de
apoio e de coligação com o PMDB perante o atual Vice-Governador,
Newton Cardoso, em sua residência, nesta Capital.

O PL foi a primeira instituição partidária a declarar apoio à chapa
Itamar Franco-Newton Cardoso e a coligar-se com o PMDB. Nas
eleições de 1998, o partido elegeu três Deputados Federais, sendo
um deles um dos mais votados da história de Minas, e três Deputados
Estaduais, tendo obtido cerca de 18% dos votos dados aos candidatos
a Deputados entre os partidos que apoiaram a chapa vencedora para
o Governo, ficando atrás apenas do PMDB, como não poderia ser
diferente.

Durante a campanha, o PL honrou plenamente e com dignidade os
compromissos assumidos com a coligação, agindo, como é de
costume da instituição, com absoluta lealdade e fidelidade aos
candidatos ao Governo do Estado. Após as eleições, durante o
período de transição, a Comissão Executiva, os Vereadores de Belo
Horizonte, os Deputados Estaduais e os Deputados Federais eleitos
foram recebidos pelo já Governador Itamar Franco, pelo Vice-
Governador Newton Cardoso, pelo Senador José Alencar e pelo atual
Secretário da Casa Civil, Henrique Hargreaves. Naquela
oportunidade, o Sr. Governador afirmou que se sentiria honrado em
ter o PL fazendo parte do primeiro escalão de seu Governo e formulou
o convite para que a instituição ocupasse a área de turismo, que seria
de imediato transformada em Secretaria de Estado.
Consensualmente, foi indicado o então Deputado Federal Ronaldo
Vasconcellos para ocupar a pasta a ser criada. O mencionado
parlamentar esteve, informalmente, respondendo pelo setor até sua
definitiva transferência para o PFL.

Posteriormente, a Secretaria de Turismo foi criada, inclusive com a
aprovação unânime da Bancada do PL na Assembléia de Minas,
composta naquela oportunidade por seis Deputados.

Criada a Secretaria, sem dar a menor satisfação ao PL, o Sr.
Governador achou por bem convidar o Sr. Manoel Costa - que nunca
foi filiado ao PL -, para ocupá-la. O PL continuou aguardando,
pacientemente, a oportunidade de ser novamente convidado pelo Sr.
Governador, - para avaliar a sua participação no honroso dever de
ajudá-lo a administrar os destinos de Minas Gerais. Entretanto, essa
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oportunidade ainda não aconteceu. A direção e as bancadas
estadual e federal, por diversas vezes, estiveram com o Sr. Henrique
Hargreaves, Secretário da Casa Civil, e com o então Líder do Governo
na Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, apenas no sentido de
esclarecer a desconfortável situação do PL na relação com o Poder
Executivo. Entretanto, não obteve êxito nas inúmeras tentativas, tendo
apenas respostas evasivas.

A única oportunidade, de fato, surgiu em fevereiro de 2000, 13
meses após a posse do Governador, através de seu Vice-Governador,
Newton Cardoso, que, por telefone, até de forma desrespeitosa,
sondou o Deputado Cabo Júlio sobre a possibilidade de ele ocupar a
Secretaria de Esporte e Lazer, ainda na vigência do mandato do
Deputado Ivair Nogueira.

Entretanto, é de conhecimento público que o referido Deputado já
ocupava confortável posição nas pesquisas como pré-candidato do
partido, para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte, não podendo,
portanto, ser Secretário de Estado, até por força da legislação
eleitoral. Após receber a justificativa e o agradecimento do Deputado
Cabo Júlio, o Governo não fez nenhuma manifestação no sentido de
aproveitar qualquer outro nome das fileiras da instituição.

O PL entende como direito exclusivo do Chefe do Executivo compor
a sua equipe de auxiliares, e respeita, como não poderia ser diferente,
as opções feitas por pessoas e partidos convidados a compor o seu
estafe administrativo. A instituição também sempre entendeu que a
participação no Governo não deve nem pode ser considerada um
direito, e sim, acima de tudo, tão-somente um dever cívico daqueles
que, avalizando propostas de um determinado candidato, podem e
devem, dentro do possível, ajudar nas suas implantações e
execuções, por ser, antes de tudo, uma questão de respeito ao povo
e, em especial, ao eleitorado que confiou o seu voto nas urnas
secretas aos candidatos liberais.

O PL, partindo do pressuposto de que não possui direitos, e sim
deveres, perante seus milhares de filiados e eleitores, continuará
cumprindo sua missão de lutar pelos avanços e conquistas sociais,
sem se preocupar com os cargos na esfera do Poder Executivo,
colocando-se, como sempre se colocou, favorável às melhores
propostas que venham, de fato, contemplar as necessárias melhorias
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na qualidade de vida do povo das Alterosas.

Entretanto, não poderia deixar de consignar seu desapontamento
em não ser recebido pelo Governo para, na pior das hipóteses, ser
oficialmente desconvidado da honrosa oportunidade de também
ajudar na implementação do programa de governo do qual foi e
continua, por uma questão ética, sendo avalista moral, já que não
vislumbra direitos nessa relação, porém jamais abdicará dos deveres
que contraiu perante o povo de Minas Gerais.

Deseja renovar, neste momento, sua confiança na seriedade e
determinação da pessoa do Sr. Governador dos mineiros, Dr. Itamar
Franco."

E nosso dever também registrar a nossa indignação, a nossa
decepção por não termos um tratamento à altura do merecimento de
uma instituição que serviu a ele, Governador Itamar Franco, por duas
vezes. Um partido que sempre o prestigiou, que sempre esteve
presente nesta Casa, votando as matérias de interesse do Governo,
especialmente aquelas que viabilizaram o caixa do Estado no ano
passado, até mesmo para o pagamento do 131 salário.

Terminando, gostaria de agradecer pela preocupação do atual Líder
de Governo nesta Casa, Deputado Sávio Souza Cruz, quando,
anteontem, nos deu um telefonema, oferecendo o cargo de Secretário
Adjunto da Secretaria de Ciência e Tecnologia ao Partido Liberal.
Entretanto, gostaria de dizer a V. Exa. que, apesar do honroso
convite, o PI- está acima dos cargos do Poder Executivo, está muito
acima de um mero cargo apenas para compor ou calar a boca dos
liberais em Minas Gerais. Estaremos, sim, votando com o Governo
quando a matéria for de interesse do povo. Entretanto, jamais
ficaremos como capachos e bois de presépio de quem quer que seja,
em especial do Governador. Agradeço aos companheiros que ouviram
atentamente meu pronunciamento.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira

Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, companheiros nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, que o Deputado Alencar da Silveira ajudou a criar, é
preciso fazer uma grande festa, no final deste ano, para comemorar
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os cinco anos da TV Assembléia.

Antes de começar meu pronunciamento, manifesto minha surpresa
quando meu companheiro Agostinho Silveira disse que seria dada ao
PL a Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia, porque ela também
foi oferecida ao PDT. Mas é muito bom saber que vamos ficar com o
resto do PL ou vamos fazer parte deste Governo. O que senti no
pronunciamento do nobre Deputado Agostinho Silveira é que apanha,
apanha, apanha e fala: "Quero continuar dando beijinho na boca".
Vamos no popular. E o que vem acontecendo com grandes bancadas
nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como Deputado majoritário na
cidade de Itabirito, tenho 68% dos votos válidos; gostaria de registrar
minha indignação diante dos fatos que vêm ali acontecendo.

Itabirito era uma cidade tranqüila; a população sentia-se orgulhosa
de poder dormir com as portas abertas, destrancadas. Isso tem
mudado muito, infelizmente para pior. Neste ano, a população teve de
conviver com assaltos á mão armada, entre outros crimes. Em
Itabirito, há mais de sete anos, não se viam assaltos a
supermercados. Mas, neste ano, já tivemos de conviver com esse
grave delito. Também tivemos um assalto a Banco, além de um
número crescente de furtos.

O efetivo policial da cidade vem trabalhando duro para manter e
conter essa onda de violência, mas infelizmente a cidade conta
apenas com 26 policiais militares para uma população de
aproximadamente 45 mil habitantes. Temos um policial para cada 2
mil habitantes, 3 viaturas, uma arranjada pelo Governador Eduardo
Azeredo e duas antigas. Das três, as duas mais antigas não saem da
oficina. Na Delegacia, temos também três Detetives, um licenciado, e
outro fazendo teste para Perito. O Delegado Décio e a Delegada
Silvânia fazem papel de escrivães, carcereiros, enfim, fazem papel de
tudo. Eles trabalham duramente, mas não conseguem coibir a onda
de assaltos na cidade. Onde estão nossas autoridades do Executivo
Estadual, que até hoje não tomaram nenhum providência, apesar de
estarem cientes da situação? Será que vamos esperar o número de
homicídios aumentar na cidade de ltabirito, para depois o Secretário e
o Chefe da Polícia Militar dizerem: "Opa, vamos fazer alguma coisa".
Depois que a porta estiver arrombada, nada vai adiantar. Vamos no



53
popular, pois Itabirito pede socorro. Lembro ainda que a população
que sofre hoje esse descaso, amanhã, dará uma resposta por meio do
voto, punindo aqueles que não trabalharam por ela. Buscar votos é
fácil, mas é preciso que trabalhemos durante todo o mandato.

Cresce também a violência em Belo Horizonte e em toda a sua área
central. Pediria ao Governo do Estado que liberasse uma pequena
emenda de minha autoria, no orçamento, para que a Policia Militar
possa comprar as câmeras e colocá-las no Centro de Belo Horizonte,
no Centro do Barreiro, no Centro de Venda Nova. Com isso, vamos
policiar o Centro da cidade, vamos filmar o dia-a-dia do Centro da
cidade. Assim, vamos coibir a violência. Isso já deu certo em outros
países. A criminalidade, por exemplo, na cidade de Nova ]arque,
acabou com esse monitoramento, porque, no Centro da cidade, o
trombadinha bate sua carteira pela manhã; 15 minutos após, torna a
assaltar. Ele fica roubando o dia inteiro. E quem sofre mais com isso
são os aposentados, que ficam na fila para receber uma mixaria no
final do mês, que são assaltados.

Sr. Governador, basta uma pequena emenda para colocarmos as
câmaras na região central de Belo Horizonte. Vamos com criatividade
tentar diminuir a onda de assaltos no Centro. Vamos copiar o que deu
certo em outros lugares. Não estou inventando nada. Vamos trazer
para Minas Gerais, especificamente para Belo Horizonte, o que deu
certo em outros locais.

Sr. Presidente, gostaria também de agradecer ao Presidente da
BHTrans por colocar em prática mais um projeto de minha autoria que
deixei na Câmara Municipal - a publicidade em táxis. Hoje, os táxis
rodam com publicidade, faturando e melhorando a renda. Agora, o
Prefeito, em época de eleição, regulamentou. Assim, Sr. Prefeito e Sr.
Presidente da BHTtrans, muito obrigado.

Agora, há outro pedido. Os taxistas de Belo Horizonte não
conseguem mais pagar as multas que estão recebendo dos radares.
Falaram que a Loteria Mineira estava com o caça-níquel. Acho que o
grande caça-níquel da administração Célio de Castro não são as
maquininhas, mas sim as maquininhas eletrônicas que estão nos
sinais, filmando as placas dos carros e multando. Por exemplo, já
falava na Assembléia que, na Raja Gabaglia, logo depois de uma
concessionária, há uma curva à direita - não há ninguém de um lado,
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e nem do outro -; por ser uma descida forte, há diariamente um
radar. Será que é para apanhar, proteger ou educar quanto à
velocidade, ou é apenas para apanhar o dinheiro da população?

Hoje, o taxista vem sofrendo com essa situação, com um número
excessivo de multas. Mas há o exemplo. E difícil falar, mas, se passar
um verniz na placa do seu carro, pára de ser fotografado. Assim, já
que há um abuso com relação às multas, todo o mundo pode começar
a passar verniz na placa do carro. Quando bate e reflete na placa, não
há como identificá-la. Estão tendo que usar essa artimanha. Na Via
Expressa, em Contagem, estão também usando isso. Hoje, o belo-
horizontino que não agüenta mais pagar multa - e você, telespectador
da TV do Legislativo, sabe que se passar um verniz na placa, quando
bater, ofusca, e não há jeito de o radar identificar a sua placa. Deve
haver seriedade, até mesmo, num processo de penalização, porque
temos que educar. Não podemos deixar que as multas desses radares
se tornem meio de vida.

Sr. Presidente, a publicidade em táxis, o excesso de multas, a
segurança de Itabirito - e estarei apresentando um projeto na Casa.
Hoje, estaremos cedendo, a Assembléia Legislativa e o Governo do
Estado, ao Cruzeiro, ao Atlético e ao América o Estádio Magalhães
Pinto - o Mineirão. Quem entende de estádio de futebol é time de
futebol. Não adianta o Governo ficar com o estádio, tendo prejuízo e
mais prejuízo. Vamos passar isso para os clubes, porque sabem
explorar.

Quando acabamos com as "carteiradas" no Mineirão, acabamos
com a evasão de renda de 100 mil torcedores por ano. Agora, está na
hora de o Cruzeiro, o Atlético e o América fazerem convênio para
assumir o Estádio Minas Gerais. Esse projeto já se encontra em
tramitação na Casa - e gostaria de contar com o apoio de todos os
Deputados. Assim, teremos a saúde para aquele estádio da mesma
forma que colocamos uma escola de 4 mil alunos.

Outra coisa: acabou a subvenção social nesta Casa e no Governo.
Com isso, estão acabando também as creches.

O Deputado Marco Régis deveria estar aqui, para ouvir. Ontem,
recebi a visita da O. Crecência, que o Líder do Governo conhece, cuja
creche com 54 crianças, em Esmeraldas, está fechando, porque não
consegue sobreviver. Não só ela como também várias outras
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associações, entidades que eram ajudadas com as verbas de
subvenção, estão fechando. O que vai acontecer? A moçada vai toda
para a rua.

Gostaria de ceder aparte ao Líder Sávio Souza Cruz e agradecer o
convite da secretaria adjunta, a mesma oferecida ao PL.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Alencar,
primeiramente, registro minha satisfação, porque esta é a primeira vez
que faço aparte à fala de V. Exa. na Casa, já que desfrutei essa
alegria, esse prazer, quando éramos Vereadores à Câmara Municipal
de Belo Horizonte. V. Exa. me dá oportunidade de falar sobre o
assunto trazido pela imprensa e discutido pelo sempre correto,
comprometido, leal e franco do Deputado Agostinho Silveira.

Na verdade, o Deputado Agostinho Silveira fez um registro histórico,
que retrata com fidedignidade o que ocorreu no relacionamento entre
o PL, a que pertenci durante longos anos, e o Governo Itamar Franco.
O Governo Itamar Franco reconhece, na legenda liberal, o seu
quadro, o seu valor, o seu compromisso, a sua posição histórica,
desde a época do saudoso ex-Presidente nacional Alvaro Valie,
contrário ao projeto posto em curso pelo Governo Federal, nisso
havendo identidade enorme com o Governador Itamar Franco,
legenda à qual o próprio Governador pertenceu.

Pelos descaminhos que há na atividade política, não foi possível ao
PI- participar emblematicamente do primeiro escalão do Governo
Itamar Franco, primeiramente pelo fato de o Deputado Ronaldo
Vasconcellos ter mudado de partido e tarnbém pela demora em se
aprovar a Secretaria de Turismo. Outra possibilidade ocorreu com o
Deputado Cabo Júlio, que também não se concretizou.

O relato sobre o convite para a Secretaria Adjunta de Ciência e
Tecnologia me envolve diretamente, porque tal convite ao engenheiro
Ronaldo Gusmão, Presidente do IETEC, que tem, absoluta identidade
com a área científica e tecnológica e que conhece bem o problema no
Estado, foi encaminhado por meu intermédio. Por pertencer ao PL,
pareceu-me correto que o convite fosse levado ao conhecimento do
Presidente do partido. O convite não foi feito em termos de "há esse
lugar para o partido". Foi um convite dirigido ao engenheiro Ronaldo
Gusmão, e, coerentemente, o Presidente do PI- me comunicou que o
partido não liberará o seu filiado para integrar o Governo Itamar
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Franco na condição de Secretário Adjunto da Ciência e Tecnologia.

Com a evolução da conversa, já com a negativa do FL, que não
permitiu que o Sr. Ronaldo Gusmão viesse a integrar os quadros de
governo, era necessário buscar outra solução. Se encontrarmos
alguém com perfil adequado, por exemplo no PDT, isso só
engrandecerá o relacionamento que o Governo do Estado tem com os
partidos que lhe dão sustentação nesta Casa.

Registro, por exemplo, que fiquei sabendo "a posteriori" que o atual
Secretário do Planejamento Mauro Santos, que foi meu Chefe de
Assessoria Econômica, é filiado ao PT. Da mesma forma, o Secretário
Adjunto do Planejamento, o economista Frederico Penido, que
trabalhou comigo quando estive nessa Pasta, é filiado ao PDT.
Portanto, o PDT, salvo engano, também ocupa hoje a Secretaria
Adjunta de Planejamento, com um quadro do maior valor, do maior
quilate. Pela idade que tem e pela experiência que acumulou nessa
pouca idade, tal Secretário Adjunto seguramente vai prestar
inestimáveis serviços a este Governo e, futuramente, ao Estado.

Portanto, para não prosperar esse mal-entendido, não houve um
leilão de cargos, mas um convite a um engenheiro...

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Não falei "leilão de cargos".
O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Não, é só para não

haver interpretação negativa.
Com relação ao PDT, se acharmos alguém com perfil adequado de

administrador, de envergadura política, identificado com a área
científica e tecnológica, não haverá nenhuma dificuldade para que o
Governo do Estado formalize algum convite. Digo isso só para
esclarecer o que ocorreu em relação a esse episódio.

Agradeço a V. Exa. mais uma vez e à Presidência, pela tolerância
com relação ao excesso do tempo. Obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, agradeço a
fala do Deputado Sávio Souza Cruz. Quero conhecer e apresentar o
Secretário Adjunto aos demais companheiros do PDT.

Para finalizar, agradeço ao povo de Belo Horizonte, pois há 30 dias,
através de pesquisa da "Vox Populi", nosso nome apareceu com 4%
das intenções de voto para a Prefeitura da Capital, embora nem seja
candidato. Agora, em pesquisa da "Vox Populi" desta semana,
publicada ontem, na "Folha de S. Paulo", jornal de respeito, Alencar
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da Silveira Júnior, de 4%, sobe para 6%. Muito obrigado, povo belo-
horizontino. Gostaria de registrar que essa pesquisa traz Célio de
Castro com 23%, o companheiro João Leite com 20%, o Cabo Júlio
com 10%; a Deputada Maria Elvira com 7%; Alencar da Silveira Júnior
com 6%; o companheiro Glycon Terra Pinto com 4%; o companheiro
João Pinto Ribeiro com 2%; Sérgio Miranda, ex-Vereador em Belo
Horizonte e Deputado Federal, com 2%; a candidata do PFL com 0%;
votos brancos, 16%; não sabem, 11%. Então, Sr. Presidente, daqui a
um mês, com certeza, estaremos com 8%, e - quem sabe? -,
chegando as eleições para Prefeito de Belo Horizonte, poderemos sair
vitoriosos. Vou, antecipadamente, agradecer o apoio dos
companheiros, convidando-os, se for candidato, para minha posse no
dia 1 1 de janeiro do ano que vem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, e muito obrigado, Belo Horizonte. O índice de 6% mostra
que o nosso partido não é fraco.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputado Maria Olivia.
A Deputada Maria Olívia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras

e senhores, dois fatos importantes aconteceram na última semana nas
nossas Minas Gerais, que representam uma volta ao passado e à
nossa história.

Ouro Preto inaugura o Museu de Arte Sacra. Falar de Ouro Preto é
falar no barroco; é falar do nosso patrimônio. O museu foi idealizado
pelo Pároco José da Costa Simões e concretizado por uma equipe,
tendo à frente o historiador e museólogo Carlos José Aparecido de
Oliveira.

Há três anos um trabalho de catalogação e inventário cercado da
matriz, igrejas e capelas filiadas à Paróquia de Nossa Senhora do
Pilar, incluindo prataria, imaginária, paramentos litúrgicos, quadros e
documentos originais do período colonial em Minas Gerais deu origem
ao mais novo museu do nosso Estado. Os ritos da fé e os costumes
do período colonial ganham espaço, dentro de uma moderna infra-
estrutura, em que cerca de 400 peças selecionadas, entre as 8 mil do
acervo, contam e recuperam emoções da história mineira através de
madeira, pedra, ouro e prata.

Há três anos, quando se arrancou o piso da capela-mor da Matriz do
Pilar, foi descoberto um espaço livre no subsolo. Essas galerias
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seriam ruínas de uma antiga mina de ouro. A área, climatizada e'
dotada de segurança e iluminação especial, dá lugar ao acervo: a
história da Paróquia do Pilar.

A histórica Ouro Preto mostra ao mundo uma imagem de Cristo
crucificado do século XVIII, esculpido à perfeição no marfim; um cálice
de prata e bronze, com banho de ouro, que contém cenas da Via
Sacra; e os paramentos confeccionados em fios de ouro,
especialmente para a inauguração da Matriz, em 1733. Um deles
chega a pesar 8kg. Os outros parâmentos, feitos em 1590, foram
doados pela Capela Real de Lisboa para a cerimônia. Um livro
impresso em Lisboa, em 1734, conta como foi feita a festa, que durou
uma semana. Lembro aos nobres pares que Minas Gerais possui 213
do acervo barroco brasileiro. Esta Casa, no final do ano passado,
aprovou o projeto de minha autoria que criou o fundo de preservação
do nosso patrimônio, o FUNPAT, dando a nossa contribuição para a
preservação da nossa história. Toda a Minas Gerais aguarda com
ansiedade a regulamentação da Lei n° 13.464, em nome do nosso
passado e da nossa história.

O outro assunto refere-se à volta do trem de ferro aos trilhos do Sul
de Minas, na região do Circuito das Aguas. Segundo o editor do
"Caderno de Turismo" do jornal "Estado de Minas", o jornalista Carlos
Felipe, "Os apitos do trem de ferro estão voltando ao Sul de Minas,
com o início da viagem turística da locomotiva Pacific 332 e suas
composições, que estão rodando entre São Lourenço e Soledade de
Minas". O trajeto compreende paisagens dê rara beleza, às margens
do rio Verde, com propriedades coloniais e centenárias, voltadas ao
ecoturismo e ao turismo rural. Trata-se do Trem das Aguas, que é um
projeto agilizado pela ONG Viva São Lourenço Viva, em parceria com
as Prefeituras das duas cidades. O trem turístico é uma maria-fumaça
de fabricação americana, do inicio do século, restaurada com
fidelidade. A orientação técnica do empreendimento advém da
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária-Regional Cruzeiro.
A intenção foi a de criar um novo atrativo turístico-cultural para a
região. Esses fatos são distintos, mas são igualmente significativos no
que se refere à preservação histórica.

Por isso, mais uma vez, volto a esta tribuna para enfatizar a
importância da preservação do patrimônio histórico, artístico e
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arquitetônico de nosso Estado. Espero continuar contando com o
apoio dos meus ilustres pares no que diz respeito a essa questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, dois assuntos nos trazem a esta tribuna, o primeiro a
respeito do movimento dos servidores públicos, aí incluídos os
militares, por aumento salarial. Entendemos que o Governo Itamar
Franco inaugurou uma fase nova de relacionamento com os
servidores, tendo-os como parceiros em várias situações, não
adotando a política perversa de enxugar a máquina administrativa
colocando-os servidores públicos como bode expiatório da crise e
também estabelecendo um processo permanente de diálogo. São
medidas louváveis, que não víamos nos últimos anos em Minas
Gerais e que merecem ser destacadas. Mas, ao mesmo tempo, todos
conhecemos e acompanhamos a crítica situação dos servidores
públicos, principalmente da administração direta, de forma mais
significativa, servidores da área da saúde, educação e policiais. E o
Governo acenava que, quando o caixa do Estado permitisse, haveria
recomposição salarial. E todos tomamos conhecimento, e não foi só
pela palavra do Líder, Deputado Sávio Souza Cruz, mas pelo próprio
informativo permanente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária desta Casa, de uma recuperação significativa do
Estado, chegando no último mês a R$130.000.000,00 por mês,
cobrindo o déficit mensal que o Estado vinha tendo, reduzindo de
78%, os gastos com os servidores, para 60%. Acho que os servidores
estão no legítimo direito de reivindicarem aumento salarial. Entendo
que a proposta de aumento linear de 10% não correspondeu à
expectativa dos servidores. O próprio Governo admite que haveria
condições de dar um aumento que comprometesse até
R$36.000.000,00 por mês aos próprios servidores. Alguns estudos
mais audaciosos de servidores da área da Fazenda mostram que
essa recomposição poderia chegar a R$46.000.000,00. Acho que o
Governo não só acertou em abrir as contas do Estado, mas também
viu que é necessário que haja recomposição imediata para os
servidores que percebem vencimentos abaixo de R$550,00, como
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mostra esse estudo, que é possível fazer.

E queremos, também, saudar como positiva a reabertura de
negociação com os servidores da educação, porque, hoje, os
servidores P1, com 20 grau, que trabalham com a 1 1 à 41 série,
percebendo um vencimento de R$215,53; professor especialista, ou
especialista com graduação plena, R$382,28; secretária escolar,
auxiliar de secretaria e bibliotecária, R$157,52; e auxiliar de serviços,
R$136,00. E um absurdo termos ainda servidores públicos
percebendo tão baixos salários. E o Governo acenou para um piso de
R$400,00. Entendemos que tem que haver uma recomposição desses
salários, que, inclusive, apresentam níveis muito mais defasados que
outros da administração direta.

Queremos, de público, prestar total e irrestrito apoio à greve dos
servidores da educação, como já fizemos em vários momentos na
Assembléia Legislativa e nos órgãos de imprensa. Diante de uma
situação como essa, não restava à educação nenhum outro caminho
que não a greve. Além do mais, 50% do pessoal da educação é
designado, sendo que o Governo vem acenando, desde o ano
passado, com a realização de um concurso geral, que ainda não
aconteceu. Dai também a grande insatisfação dos servidores da área
de educação. Ficam aqui o nosso apoio, nossa solidariedade e,
principalmente, o nosso apelo para que as reivindicações dos
servidores da educação e da saúde e dos policiais do Estado de
Minas Gerais sejam a prioridade do Governo na recomposição
salarial, O PT tem seu berço, origem e motivação maior nessa classe
trabalhadora, e não podemos, em um momento desses, furtar-nos,
mesmo sendo Governo e reconhecendo as dificuldades econômicas,
do nosso dever. Queremos deixar bem claro que o atendimento às
reivindicações é fundamental. Nessa hora, vamos confrontar, na
prática, o discurso do Governo do Estado com seu propósito de
valorizar os servidores públicos.

Queremos fazer um apelo público para que, no impasse das
negociações com os servidores, como já fizemos em greves
passadas, a Assembléia Legislativa, através de seu Colégio de
Lideres, intermedie a negociação com o Governador. Solicito que
convoquemos, ainda nesta semana, uma reunião com os servidores
públicos e que o Presidente da Assembléia conduza a negociação
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com o Governador, no sentido do atendimento das reivindicações.
Em tempos passados, com o ex-Presidente Romeu Queiroz, esta
Assembléia fez isso, como aconteceu, em 1997, na greve dos
militares. Portanto, lanço um apelo para que esta Casa conduza um
processo de negociação e para que o Presidente Anderson Adauto
procure o Governador do Estado, apoiando o movimento dos
professores e trabalhadores da educação em greve, dos profissionais
da, saúde e dos policiais.

E fundamental que a Assembléia não fique assentada, assistindo ao
circo pegar fogo e achando que a votação da lei delegada e da
Proposta de Emenda à Constituição n° 38 já resolveram o problema e
a necessidade de sua participação. Temos uma reunião da Mesa
Diretora hoje, às 18 horas, e sugerirei a ela uma convocação
extraordinária do Colégio de Líderes, para ajudar na negociação com
o Governador do Estado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Durval Angelo,
quero parabenizá-lo por abordar um tema tão importante. Certamente,
a greve dos professores ocorre num momento em que o funcionalismo
público, como um todo, incluindo os professores, já se encontra sem
reajustes há quase seis anos. Portanto, em sua data-base, a
categoria, evidentemente, tem de se mobilizar para melhorar a
situação, que é muito ruim. Esse é exatamente o mesmo momento em
que o Governador já tem os instrumentos - a proposta de emenda à
Constituição e a lei delegada - para conceder os reajustes que
prometeu fazer em um prazo, agora, inferior a um mês, visto que a
proposta de emenda à Constituição já se encontra aprovada.

Portanto, o movimento existe. O PT fez todos os esforços para que
as negociações não fossem cortadas e que voltassem a ocorrer.
Ontem, o Governador do Estado reabriu as negociações, que estão
sendo feitas, neste momento, com a Secretaria da Administração e
serão realizadas ainda hoje com a Secretaria da Educação.
Esperamos que o Governo aja como deve agir qualquer governo de
caráter democrático, isto é, sempre negociando. Foi assim que o
Governador agiu durante a ocupação da Fazenda Tangará, em
Uberlândia, quando negociou com o MLST, a fim de evitar conflitos. O
mesmo deve ocorrer com os professores. Assim, é nesse sentido que
os Deputados do PT devem agir. Parabenizo V. Exa. por abordar esse
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tema.

O Deputado Durval Angelo - Obrigado, Deputado Rogério Correia.
Aproveitando a presença do Deputado Anderson Adauto em Plenário,
solicito que apoiemos firmemente os servidores, agindo como
facilitadores das negociações. Sugiro que V. Exa. convoque o Colégio
de Líderes para buscar entendimentos com o Governador do Estado a
respeito da greve dos professores e que V. Exa., motivado e apoiado
pelo Colégio de Lideres, procure o Governador, porque a greve está
prejudicando muito os professores, os alunos e a comunidade escolar
do interior do Estado. Assim, V. Exa., respaldado pelo Colégio de
Lideres, poderá conduzir esse processo, a exemplo de Presidentes
anteriores.

Esse é o apelo que fazemos ao Colégio de Líderes e a V. Exa.
Tenho a certeza de que a sua atitude muito ajudará a resolver esse
impasse. Todos os Deputados estão recebendo cartas de Câmaras
Municipais do interior, pedindo o nosso apoio. Já recebi cartas de
Tarumirim, de Carangola, de Manhuaçu e de Itanhomi solicitando que
a Assembléia ajude nas negociações, e ninguém melhor para
representar esta Casa do que V. Exa., que é seu Presidente.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Durval Angelo, lembrando-o de que o Governador Itamar Franco quis
tomar a si toda a responsabilidade pela política salarial e de que a
Assembléia Legislativa prontamente atendeu à sua reivindicação,
dando-lhe todos os instrumentos legais que pediu a esta Casa. As
bancadas da Oposição convidaram as lideranças sindicais dos
funcionários públicos para uma reunião, em que seria discutida a
questão salarial. No entanto, recusaram-se, não aceitaram o nosso
convite e não participaram da reunião.

Pelos jornais, tomamos conhecimento de que o Presidente da
Assembléia Legislativa - que tem cumprido com correção a tarefa de
Presidente de um Poder independente e soberano - está proibido de
entrar no Palácio da Liberdade. Como nós, vendo a Assembléia
Legislativa e o seu Presidente sendo desrespeitados pelo Governador
Itamar Franco, podemos intermediar uma negociação de política
salarial, se os próprios pelegos, que hoje lideram o movimento dos
funcionários públicos, recusam a nossa intermediação e estão lá com
o Governador, comendo pão de queijo e tomando cafezinho? Estão
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dispensando a nossa intermediação.

O Deputado Durval Angelo* - Deputado Amilcar Martins, V. Exa.,
que foi Secretário de um governo que deu aumento diferenciado,
reprimiu os servidores e, durante quatro anos, não conversou com o
funcionalismo, não tem o direito de chamar os dirigentes sindicais de
pelegos. Discordamos da posição do Governo, porque não temos
"rabo preso". No entanto, durante quatro anos, V. Exa. ficou dentro do
Palácio sem sequer dialogar com os funcionários públicos.

Este Deputado lá esteve, quando V. Exa. era Chefe da Casa Civil,
para negociar a questão dos servidores da FEBEM. E tínhamos vários
representantes religiosos. Lá fora, V. Exa. disse que só recebia o
Deputado. Falou para mim. E não quis receber as lideranças sindicais
da FEBEM. Então, V. Exa., quando lá esteve, usou um peso e uma
medida. Não tem direito agora de cobrar. Entendo que o Governo está
equivocado sim, entendo que deveria exigir. Mas a mesma liberdade
que tenho de criticar esse Governo, também tinha de criticar o
anterior, porque eu não falava de um jeito na Oposição e de outro na
Situação. Não sou demagogo como V. Exa. Não uso da palavra para
fazer demagogia.

Só queria dizer que entendemos que o momento é crítico.
Gostaria de falar de um outro assunto, que não vou falar, que seria

sobre a Ten. Flaviana Germânia, e, para concluir, gostaria de deixar
bem claro que não dá para, hoje, o Governo desconhecer a realidade
e a péssima situação dos servidores públicos. Acredito que a
Assembléia tem um papel a realizar nesse caso e faço um apelo para
que ela exerça esse papel e ajude na negociação. E responsabilidade
do Colégio de Líderes e do Presidente desta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer aos Srs.

Deputados que, respondendo ao Deputado que ocupou a tribuna,
Deputado Durval Angelo, esta Presidência, em sua própria avaliação,
poderia até, motivada pelo Colégio de Lideres, caso seja motivada,
mas por iniciativa desta Presidência, participar desse processo.

No momento, em nome do Poder, a Presidência entende que não
lhe cabe esse papel, exatamente porque este Poder cumpriu com as
suas obrigações em tempo recorde. Em tempo recorde o Poder
Legislativo de Minas cumpriu com suas obrigações ao votar a lei
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delegada e a proposta de emenda à Constituição. O Deputado
Durval Angelo recebeu de Prefeituras, de Câmaras, de pais de alunos
de várias cidades do interior pedidos solicitando nossa participação;
entendo que isso possa até vir a acontecer, mas não neste momento.
Também tenho - e tenho certeza de que os Srs. Deputados também
têm - uma profunda preocupação com a paralisação dos professores
no interior, com as crianças sem aula, mas, na minha avaliação, no
momento, a responsabilidade agora é de competência exclusiva do
Executivo.

Gostaria que o interior estivesse com os professores nas salas de
aulas, com os alunos nas salas de aula, infelizmente não estão.
Conversei hoje, antes do almoço, com o Presidente do Sind-UTE, Sr.
Hilário, quando lhe fiz essa observação, dizendo da nossa
preocupação, dizendo que não poderíamos fazer nada no momento,
mas que fui e que tinha sido procurado por vários Deputados a
respeito dessa questão, que é a preocupação do momento. Então, na
nossa avaliação, o momento agora é de exclusiva competência do
Executivo. Vamos aguardar. Ontem, tivemos a informação de que o
Executivo voltou atrás na posição inicial de não dialogar com os
professores enquanto houvesse a greve.

Ontem houve um recuo, responsável, no meu entendimento, por
parte do Executivo, que reabriu as negociações. O ideal seria se a
greve tivesse terminado ontem mesmo, mas o Sr. Hilário, Presidente
do Sind-UTE, disse que só terão condições de tomar uma posição
com relação a esse assunto na próxima reunião de terça-feira.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de me

pronunciar sobre esse assunto mais uma vez, até informando como
andam os acontecimentos. Depois que a Assembléia Legislativa
deliberou e votou tanto a proposta de emenda à Constituição quanto a
lei delegada, a questão do reajuste ficou, portanto, a encargo do
Governo. Todos sabíamos disso. Mas é claro que a encargo do
Governo e em conjunto com os servidores. Portanto, o Governo, em
nenhum momento, com a globalidade dos servidores públicos, fechou
as negociações. Pelo contrário, as negociações estão ocorrendo.
Inclusive, agora há uma reunião do SINEP com o Secretário da
Administração e o Secretário da Fazenda. As negociações para o
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reajuste estão em curso. No início da greve dos professores, o
Governo havia dada uma declaração de que estavam fechadas as
hipóteses de negociações. Nesse momento, tanto eu, como Deputado
do PT, como, acredito, diversos outros Deputados, solicitamos ao
Governador a reabertura das negociações, até para que tenha o
mesmo comportamento que teve, por exemplo, na Fazenda Tangará,
onde ele próprio fez questão de negociar para evitar maiores conflitos.
Até pela coerência do Governador, solicitamos a reabertura dessas
negociações.

Ontem, o Líder do Governo, Deputado Sávio Souza Cruz, esteve
com a Federação de Pais, quando fizeram a mesma solicitação ao
Governador, que deliberou a reabertura das negociações, que se
iniciam hoje, com a presença também do Sind-UTE, na reunião das 15
horas, e também à tarde, com a Secretária da Educação. Portanto, as
negociações estão abertas. O papel da Assembléia Legislativa era
fazer ver a necessidade do diálogo. Não apenas eu e o Deputado
Sávio Souza Cruz, como também V. Exa. e todos os Deputados
estávamos clamando para que esse diálogo ocorresse. Existindo esse
diálogo, deve ser direto entre o Executivo e os representantes
sindicais. É dai que poderá sair proposta que possa viabilizar
alternativa aos professores, que se encontram paralisados depois de
anos e anos sem reajuste salarial. E claro que a posição que o
Governador Itamar Franco está tomando agora é muito distinta da
posição do Sr. Eduardo Azeredo no Governo passado, quando as
negociações eram fechadas e tinha que se fazer um verdadeiro
sacrifício para reabri-Ias, com greves extremamente longas. Portanto,
o nosso papel de intermediar no sentido das negociações está posto.
Inclusive, o Governador solicitou que o Deputado Sávio Souza Cruz e
eu acompanhássemos essas negociações, no sentido de facilitar um
acordo que, esperamos, seja bom para os professores, dentro das
possibilidades, evidentemente, do Governo. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaríamos
de louvar o pronunciamento recente de V. Exa. e dizer que
entendemos que a posição da Presidência é realmente a mais correta
e sensata neste momento. A Assembléia Legislativa, naquilo que era
da sua competência privativa, que era votar as leis e dar ao Governo
os instrumentos legais para agir, cumpriu seu papel. Agora, o trabalho
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é do Executivo, que tem os números, o dinheiro, o caixa e o poder
de decisão.

E preciso ressaltar também que essa questão de intermediação
exige aceitação das partes. Ninguém pode querer intermediar alguma
coisa sem que haja a aceitação das pessoas que estão negociando. A
Assembléia pode vir a participar dessa negociação, e até intermediar,
mas desde que haja uma solicitação expressa das lideranças dos
servidores e desde que haja também um pedido expresso do
Executivo. Não se pode ser mais realista que o rei. Se o momento
hoje é de competência exclusiva do Governo, não tem como a
Assembléia se meter na história e querer assumir a função do
Executivo. Não concordamos com essa possibilidade. Entendemos
que a Assembléia pode e deve contribuir, desde que as lideranças e o
próprio Executivo convoquem, estimulem, convidem a Assembléia a
participar do processo. Ai, sim, a Assembléia participará credenciada
pelas partes. Por fim, gostaria de dizer que o Governo do Estado está
pagando hoje por aquilo que fez há pouco tempo, ou seja, gerou uma
expectativa grande para o servidor, chegou a anunciar que poderia
dar um aumento de 50% e ainda disse que faltava apenas a votação
pela Assembléia dos instrumentos legais para tal. Tudo isso
aconteceu. Agora, o Governo está apertado, não consegue cumprir
sua palavra e dar vazão à expectativa que criou no funcionalismo
público. Essa é a verdade. Hoje o Governo está colhendo o que
plantou, está em dificuldades, e o próprio PT pede a ajuda da
Assembléia para resolver o problema que foi criado pelo Executivo,
não pela Assembléia, que, ao contrário, agilizou as votações para
facilitar aquilo que o Governo considerava fundamental, ou seja, a
votação dos projetos. A Assembléia fez sua parte. O Governo passa
apertado, porque plantou uma coisa e pensou que colheria outra. Está
colhendo a realidade dos fatos, que é a cobrança do servidor diante
das promessas de campanha e das expectativas falsas que foram
criadas nos últimos meses em relação ao aumento. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, meu
pronunciamento é na linha da mais absoluta concordância com a fala,
por mais paradoxal que possa parecer, do Deputado Antônio Carlos
Andrada. O Governo plantou e está colhendo. Plantou compreensão,
está colhendo diálogo; plantou transparência, está recolhendo a
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confiança dos servidores. Pela primeira vez, um Governo de Estado
tem um canal institucional de negociações com os servidores, que
está funcionando, para desespero da Oposição. Esse Governo
enfrenta os problemas comuns ao País. Assistimos, há cerca de duas
semanas, em Minas e em São Paulo, episódios semelhantes, com
conduções distintas. Um pelo Governo Itamar Franco e outro pelo
partido do Deputado Antônio Carlos Andrada, em São Paulo, pelo
Governador Mário Covas. Estou falando de uma desocupação, feita
aqui, sem nenhum incidente, sem que ninguém tenha saído com
transtorno físico ou moral. Estou falando do Serra Verde, mas foi
diferente em São Paulo. O outro episódio foi a manifestação de
professores, transformada em pancadaria em São Paulo. Em Minas,
num
cerco de 2 mil professores ao Palácio da Liberdade, não houve um
único incidente. Isso mostra que todos os problemas a que são
conduzidos os entes federados pela política, mais uma vez, do partido
do Deputado Antônio Carlos Andrada, são os mesmos. Em como são
encaminhados, como são conduzidos, está o diferencial. A população
deve estar atenta. Ao contrário do que diz o Governo Federal, o
partido do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Governo de São
Paulo, que dizem: "reajuste zero, não negocio, minha negociação é
com a cavalaria na rua, com cassetete, choque, com bomba de gás
lacrimogênio", aqui foi dito que, assim que se tivessem os
instrumentos, no mês subseqüente, seria pago o reajuste negociado
com os servidores. Será pago no mês subseqüente, portanto, no inicio
de julho, o reajuste que está sendo negociado com os servidores,
pelos canais que escolheram. A falta de diálogo temporária que
ocorreu na área da educação deu-se porque houve a deflagração de
uma greve às vésperas da aprovação desses instrumentos pela
Assembléia Legislativa, o que não permitia ao Governo abrir essas
negociações. Acredito que, de forma açodada, foi deslanchado um
processo grevista, mas, agora, com a interveniência da Federação
das Associações de Pais de Alunos das Escolas Públicas, através do
seu Presidente, Sr. Mário Dias, foram reabertas as negociações. Ele
se reuniu ontem com o Governador do Estado, fazendo-se
acompanhar dos representantes das 163 associações de pais de
alunos. Atendendo a esses pedidos, o Governador Itamar Franco
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reabre as negociações, fato inédito, atitude que poderia ser adotada
pelo Governo Federal e outros governos, facultando à federação e a
todas as associações de pais o acesso amplo e irrestrito a todos os
números do caixa do Governo, além de determinar ao Secretário
Trópia que permitisse o acesso amplo a qualquer número, O
Governador incumbiu-me, como Líder do Governo, e ao Deputado
Rogério Correia, juntamente com a Federação de Pais, que
buscássemos a negociação com o Sind-UTE, com o Secretário Murílio
F-Iingel, com o Secretário da Administração, Gen. Carlos Patrício de
Freitas. Portanto, os problemas são os mesmos, mas são
encaminhados de maneira distinta. Essa é a verdade, para a
frustração de muitos, inclusive do Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero
aproveitar o momento para fazer uma grave denúncia - e até mesmo
solicitar desta Casa que sejam tomadas providências enérgicas
urgentes, para se corrigir um erro grave - e até mesmo uma ação
autoritária do Secretário da Saúde. No "Minas Gerais" do sábado
próximo passado, o Secretário da Saúde assinando, como Presidente
da FHEMIG, outorga poderes plenos ao Dr. Ivan para gerir as
questões desse órgão. Em seu decreto, S. Exa. alega que está
fundamentado pelo Decreto n° 18.724, de 1977. Ocorre que esse
decreto já foi alterado pela Lei n°10.623, de 1992.

Isso quer dizer que o cargo da FHEMIG não é mais de Presidente, é
de Superintendente. Está explícito na lei que o cargo de
Superintendente é de recrutamento amplo e de indicação do Sr.
Governador. Ora, com isso, criamos três problemas graves. O
primeiro é que não há fundamentação legal para o decreto do
Secretário Adelmo Carneiro Leão. Por isso, estamos solicitando, por
meio de um projeto de resolução, que sejam sustados os atos do Sr.
Secretário da Saúde, por não terem amparo legal. Assim seria o texto:
"Ficam sustados os efeitos da Portaria Presidencial n° 4/2000, de
25/5/2000, baixada pelo Secretário de Estado da Saúde, Presidente
da FHEMIG. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 25 de maio de 2000". O segundo:
"Ficam sustados os efeitos dos atos baixados pelo Superintendente-
Geral da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -
fundados na Portaria n°4/2000, publicada em 27 de maio de 2000. Os
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efeitos desta resolução retroagem ao dia 25 de maio". Significa dizer
que o Superintendente, fundamentado na portaria do Secretário da
Saúde, tomou determinadas atitudes que são ilegais. Essas são as
duas resoluções que estamos apresentando à Mesa.

O terceiro assunto refere-se a uma questão que apresentamos á
Presidência da Mesa: - Que providências tomará contra o Deputado
Adelmo Carneiro Leão, uma vez que o art. 57 da Constituição do
Estado diz que: "O Deputado não pode desde a sua posse ocupar
cargo ou função de que seja demissível "ad nutum", nas entidades
indicadas no inciso 1, alínea a - aí também está incluída a
Superintendência da FHEMIG. Isto quer dizer que, ao assinar o
decreto como Presidente da FHEMIG, feriu o art. 57, inciso li, da
Constituição do Estado. Mais o art. 58: Perderá o mandato o
Deputado que infringir proibição estabelecida no artigo anterior".

Essa é questão de ordem que levantamos. Consultamos à
Presidência da Casa sobre as providências que tomará a Mesa
Diretora no caso. Primeiro, sustando os atos do Secretário e do
Superintendente, que ilegalmente está ali constituído. Segundo, que
providências tomará em relação ao Deputado, que, contrariando a
Constituição do Estado, ads. 57 e 58, assume a Presidência da
FHEMIG, o que é proibido pela Constituição? Terceiro, que esta Casa
exija do Sr. Governador que lhe remeta o nome daquele que pretende
que seja o Superintendente da FHEMIG, para ser sabatinado e, em
votação secreta, esta Casa decidir se concorda ou não com a sua
indicação. São essas as questões que levantamos. Estamos
absolutamente fundamentados e gostaríamos que a Mesa, que a
Presidência da Casa se manifestasse a respeito, ao mesmo tempo
que protocolamos as duas resoluções.

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Solicito ao Deputado
Miguel Martini que formalize essas questões à Mesa, que a elas
responderá oportunamente.

21 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que estará encaminhando aos

Deputados, esta semana, a pauta a ser votada até o final do
semestre, para que sejam feitas as análises pertinentes junto aos
Líderes das bancadas, para posteriormente serem discutidas na
reunião do Colégio de Líderes.

A Presidênci informa, ainda, que o prazo para a apresentação de
emendas à Lei de Diretrizes Orçamentária encerra-se no dia 12 de
junho impreterivelmente.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

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

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos
membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 21 de agosto do corrente ano, conforme
requerimento do Deputado Carlos Pimenta e outros, deferido em
Plenário, para homenagear a Construtora Líder pelo transcurso de
seus 30 anos de fundação.

Sala das Reuniões, de de 2000.
Hely Tarqüinio, Líder do PSDB - Sebastião Navarro Vieira, Líder do

PFL - Ivo José, Líder do PT - Sargento Rodrigues, Líder do PL - Marco
Régis, Líder do PFS - Antônio Andrade, Líder da Maioria - Carlos
Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Gil Pereira, 21-Secretário no exercício da Presidência.
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 12 de junho do corrente ano, conforme
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requerimento do Deputado Hely Tarqüinio e outros, deferido em
Plenário, para homenageara memória de Dom Helder Câmara.

Sala das Reuniões, de de 2000.
Hely Tarqüínio, Líder do PSDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT -

Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL - Djalma Diniz, Líder do PSD -
Iva José, Líder do PT - João Pinta Ribeiro, Líder do PTB - Sargento
Rodrigues, Líder do PL - Marco Régis, Líder do PPS - Antônio
Andrade, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Gil Pereira, 20-Secretário no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIII do

art. 82 do Regimento Interno, determina o arquivamento da Proposta
de Emenda à Constituição n° 20199, do Deputado Rêmolo Aloise e
outros, por ter perdido o objeto, nos termos do inciso IV do art. 180 do
Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 31 de maio de 20000.
Gil Pereira, 2°-Secretário no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 441 Reunião Ordinária, do relatório
da Deputada Maria Tereza Lara, em que conclui pelo arquivamento da
Representação Popular n° 212000; e de Saúde - aprovação, na 402
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 81212000, do Deputado
Mauri Torres, 881/2000, do Deputado Edson Rezende, e 92812000, da
Deputada Maria Olívia, e do Requerimento n° 1.384/2000, do
Deputado Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Alberto Bejani em que solicita a constituição de uma comissão de
representação para participar, em nome desta Casa, das solenidades
de comemoração do sesquicentenário de Juiz de Fora, no período de
31 de maio a 2 de junho do corrente ano, designando para comporem

rÁ
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a referida comissão os Deputados Antônio Carlos Andrada (PSDB),
Bené Guedes (PDT), Cristiano Canêdo (PTB), Luiz Fernando Faria
(PPB) e Alberto Bejani (PFL); nos termos do inciso XXV do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado José Milton e outros
em que solicitam a constituição de uma comissão parlamentar de
inquérito para apurar as denúncias de má utilização e desvios das
verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, em municípios mineiros,
conforme verificado por auditoria realizada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, órgão vinculado ao Ministério da
Educação; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno, requerimentos do Der atado BUac Pinto (3) em que
solicita sejam os Projetos de Lei n°5 129, 23 e 324199 encaminhados
às comissões seguintes a que foram d:stribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seus pareceres; nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n°718/99, uma vez que a Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos
termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Gil Pereira em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 628199 (arquive-se o projeto); e defere, ainda, nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para
fixar a data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior e outros em qué solicitam a realização de
reunião especial para homenagear o Palácio dos Leilões pela
passagem dos 50 anos de sua fundação; Hely Tarqüinio e outros em
que solicitam a realização de reunião especial para homenagear o
Prof. Alcino Lázaro da Silva por ocasião de sua posse como titular da
Cadeira n° 61 da Academia Nacional de Medicina e pelos relevantes
serviços prestados ao Estado de Minas Gerais; e Dalmo Ribeiro Silva
e outros em que solicitam a realização de reunião especial para
homenagear o Grupo Gerdau pela passagem de seu centenário de
fundação.

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Com a palavra, pelo art.
164 do Regimento Interno, o Deputado Antônio Carlos Andrada.

0 Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, fui citado
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nominalmente na fala do Deputado Sávio Souza Cruz, Líder do
Governo. Por isso, farei algumas considerações. Estou, cada vez
mais, convicto de que este Governo é uma verdadeira "Torre de
Babel". O próprio Líder do Governo iniciou a sua fala concordando
com a minha posição para, depois, discordar. O Deputado Durval
Angelo, que se diz a favor do Governo, sobe à tribuna para dizer que
é contra o Governo e a favor dos servidores com relação ao
movimento grevista. Ele diz que o Governo é democrático, mas cessa
a negociação com os professores, e, para reabri-Ia, é necessário o
apelo de diversas entidades e dos próprios Deputados. A esta altura,
entende-se que o diálogo é suficiente e muito bom, mas sobe-se à
tribuna para pedir o apoio da Assembléia nas negociações, porque o
Governo não está dando conta de conversar. O Governo diz que é
democrático, mas estamos vendo muitos falando e poucos agindo.
Esse Governo não é democrático, é parlacrático, pois "paria" e deixa
os outros "parlarem". Todos falam, mas não resolvem nada. Estamos,
há um ano e meio, de falação em falação. Até agora, não há nada
concreto. Vejo o Governo como uma "Torre de Babel". Na verdade, o
Governo está passando por dificuldades porque assumiu
compromissos que não tinha condições de honrar. O Governo está
conversando e negociando. Em um dia, anuncia um índice, em outro,
anuncia outro. Os jornais estão noticiando que as lideranças sindicais
não gostaram dos números que viram, e estão dizendo que o Governo
está gastando com o que não é necessário e que deveria fazer uma
opção pelo setor público, e não pelo privado. Isso consta na fala do
Sr. Renato de Barros, no "Estado de Minas". Há uma grande
confusão. Querem jogara Assembléia nesse "rolo". A Assembléia agiu
muito bem e votou as leis que o Governador pediu. Os Líderes do
Governo fizeram tudo para que as propostas do Governo não fossem
sequer alteradas nesta Casa. A lei delegada e a emenda à
Constituição pedidas pelo Governo foram aprovadas da maneira que
foi solicitada. Não houve margem para nenhuma negociação, e não se
quis ouvir nem conversar com ninguém. O poder que a Assembléia
teria de contribuir quando o assunto estava tramitando na Casa foi
atropelado. Agora que o assunto saiu da Casa, querem chamar a
Assembléia para uma negociação. Isso parece uma piada. O
Governador e toda a sua equipe têm de assumir o ônus e as rédeas
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do Governo. Afinal de contas, há um ano e meio fazem críticas ao
Governo passado. Nada foi feito de novo e de positivo, a não ser essa
maquiagem de idéia democrática, que não traz nada de positivo,
porque a conversa não acaba e nunca se chega a um resultado
concreto e positivo, sobretudo com relação ao servidor, que vem
sendo enrolado há um ano e meio. Essa é a verdade. Quero, aqui,
discordar da Liderança do Governo e dizer que este Governo não está
colhendo confiança. Quem colhe confiança não provoca greves, não
provoca questionamentos da sua própria base. Deputados do próprio
Governo sobem à tribuna para dizer que estão contra o Governo
nesse episódio. Um Governo que planta confiança colhe confiança.
Este Governo não plantou confiança e não está colhendo confiança.
Está colhendo uma grande confusão e está misturando confusão com
democracia. Esse é o nosso entendimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Ivo José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
me reportar à intervenção do Deputado Miguei Martini, que fez um
questionamento e apresentou alguns requerimentos. Muito me admira
a fala do Presidente da Comissão de Saúde desta Casa. Na semana
passada, por quatro horas, o Secretário da Saúde, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, esteve aqui debatendo com os Deputados dessa
Comissão, uma Comissão que tem uma história de dedicação e
compromisso com as causas da saúde e com a política da saúde. E
seu Presidente veio aqui fazer uma interpretação equivocada da
Constituição do Estado, trazer questões secundárias, minúsculas,
quando deveria estar trabalhando para fortalecer a política de saúde
do Estado e do Pais. As quatro horas que o Secretário da Saúde ficou
aqui não foram suficientes para convencer o Presidente da Comissão
de que o Secretário está desempenhando um trabalho sério,
implementando uma política e planejando ações na perspectiva de
construir a política de saúde tão esperada pelo nosso povo. E
importante que a Assembléia esteja atenta, acompanhando e dando a
sua parcela de contribuição nesse debate. Acreditamos que a Mesa
terá a sabedoria para fazer a interpretação devida com relação aos
questionamentos e ao requerimento apresentado pelo Presidente da
Comissão de Saúde.
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Apenas lamentamos que S. Exa. esteja na contramão daquilo que
se espera de um Presidente da Comissão de Saúde desta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, o meu
questionamento diz respeito à inteligência do art. 164, que é aquele
que permite ao Deputado falar quando é citado. Foi proferida uma
decisão normativa da Presidência, a de n° 2198, de cuja revogação
não tenho conhecimento, dando a seguinte inteligência: "A palavra
será concedida ao Deputado citado em pronunciamento e somente
será concedida, a critério da Presidência, para contestar acusação
pessoal à própria conduta". Não fiz nenhuma acusação pessoal à
conduta do Deputado Antônio Carlos Andrada. Ou, então, "para
contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião
pessoal". Também não emiti opinião pessoal a respeito do Deputado
Antônio Carlos Andrada. Não é negativo que haja uma pluralidade ou
contradição transparente na ação de qualquer Governo, que, embora
vocábulo singular, traduz necessariamente algo plural. O teor
monocórdico, a vaca de presépio, o conducionismo pela liberação de
benesses, que é a prática do Governo Federal, não condiz e não
atende ao interesse público. Aliás, quando se fala num neologismo,
num Governo parlamentocrático, é muito melhor do que o Governo
"silenciocrático" do Sr. Fernando Henrique Cardoso: "Não converso,
não atendo, o reajuste é zero". E é melhor ainda do que o sistema
"pancadocrático" do PSDB, do Governador Covas, que põe a polícia
na rua, a cavalaria para bater nos profissionais de educação, aliás,
talvez seja menção tácita quando o Deputado Antônio Carlos Andrada
fala em rédeas de Governo. Rédea é coisa de quem cavalga e quem
põe cavalo em cima do servidor público é o partido dele, o PSDB.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sávio Souza
Cruz que tem razão V. Exa. quando fala sobre a decisão normativa.
Entretanto, esta Presidência tem sempre pautado sua conduta por
permitir que haja a conclusão de raciocínio. Esta Presidência já
imaginava, como sempre fez, uma maneira de não deixar que essa
discussão se tornasse um diálogo entre dois parlamentares, mas tem
tolerado uma ou duas questões de ordem para que possam contestar,
desde que isso não crie obstáculos para nossos trabalhos. V. Exa.



76
tem, portanto, inteira razão, e a Presidência entende da mesma
forma.

Como o Deputado Antônio Carlos Andrada já usou por duas vezes a
palavra, vai dar por encerrada a questão, passando a palavra ao
Deputado Miguel Martini, esperando que isso não se transforme em
uma discussão pessoal entre ele e o Deputado Ivo José. Com a
palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Miguel
Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, primeiramente, quero
fazer um protesto, "data venia". Não ofendi, citei nem agredi a
ninguém; apenas apresentei uma proposta, ao passo que o Deputado
Ivo José, acintosamente, usou o microfone para agredir este
Deputado e o Presidente da Comissão. Portanto, quem iniciou foi ele.
Se V. Exa. pretende dar-lhe uma segunda oportunidade, também teria
direito a ela, já que o assunto é diferente. Não citei o Deputado Ivo
José nem estimulei nenhum debate com ele, mas fui citado por ele de
maneira até agressiva. Citei o decreto, a lei, o artigo da Constituição e
cito o artigo do Regimento Interno, que é o art. 111. Se o Deputado
Ivo José considera sério que alguém descumpra a Constituição, a lei,
trata-se de uma análise particular e pessoal. Para mim, sério é aquele
que respeita uma ordem estabelecida. Sério é aquele que respeita a
Constituição. Sério é aquele que respeita a lei. Sério e democrático é
aquele que aceita o debate.

No debate realizado na Comissão de Saúde apenas vi boas
intenções. Comuniquei ao Secretário que teria uma atitude critica e
exigiria resultados a partir do que ele estava prometendo. Ele assumiu
que, dentro de três meses, voltaria a esta Casa para apresentar os
resultados. Essa é uma questão.

A segunda questão é o desrespeito por esta Casa. Os Deputados
lvo José e Adelmo Cameiro Leão, assim como os demais Deputados -
pois houve unanimidade -, votaram favoravelmente à emenda de
nossa autoria que obriga que as pessoas indicadas para ocuparem os
cargos de Presidentes de fundações e autarquias sejam sabatinadas
por esta Casa, para, em votação secreta, os Deputados decidirem se
elas devem ou não ocupar o cargo. Ora, numa atitude antidemocrática
- porque, tendo enviado o nome a esta Casa, e tendo esta Casa,
soberanamente, rejeitado -, o Secretário e este Governo estão
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tentando burlar a lei, chamando o Dr. Ivan, parece-me que este é o
seu nome, para ocupar um cargo, como se não fosse um Presidente,
mas com toda a autoridade inerente.

A Lei n° 10.623, de 1992, altera o decreto de 1997, definindo
claramente no Anexo n° 12, ou 13, se não me engano, que o cargo da
Superintendência da FHEMIG é de recrutamento amplo e indicado
pelo Sr. Governador. Isso é ser sério, Deputado lvo José, isso é
respeitar a legislação vigente. Ser sério significa não querer agir
segundo a conveniência e o casuísmo de cada um; significa respeitar
uma ordem estabelecida; significa respeitar os princípios, as normas
constitucionais e legais. Isso é ser sério. Ou V. Exa., agora, porque
está no Governo, considera que os fins justificam os meios? Será que
agora, porque estamos no Governo, é possível agir segundo a nossa
conveniência? Será que devemos, enquanto fiscais da lei, defender a
legislação? Se V. Exa. mostrar-me uma lei, um texto constitucional
autorizando que o Secretário faça isso, e se esse for o entendimento,
eu me dobrarei diante desse fato, reconhecendo o meu equívoco.
Mas, enquanto isso não acontecer, menos sério está sendo V. Exa.,
menos sério está sendo o Secretário da Saúde, menos sério está
sendo este Governo, que não quer submeter-se ao Poder Legislativo.
E até de se admirar que um Deputado do partido de V. Exa. queira
burlar a própria Assembléia Legislativa, queira usar de subterfúgios,
queira usar de evasivas para não cumprir o que a Constituição, no seu
art. 62, inciso XXI, determina. Digo mais: votado por V. Exa. e pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Portanto, não venha falar-me sobre
coisas sérias, se são ilegais. Ilegal não é sério; é, no mínimo,
desrespeitoso.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Ivo José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, concordamos com V. Exa.
quanto ao encaminhamento. Precisamos ter, de fato, alguns cuidados,
porque alguns colegas estão se sentindo ofendidos por muito pouco.
E lamentável que essas ofensas sejam recebidas dessa maneira, uma
vez que o questionamento não foi nada pessoal, foi político e até
regimental, porque entendemos que a Comissão de Saúde tem um
papel histórico muito importante e deve continuar desempenhando
esse papel.
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Do ponto de vista alegado pelo Deputado, quanto ao respeito à

Constituição e às leis e também quanto à seriedade, discordamos
profundamente, porque houve também omissão na sua fala. A
legislação tem artifícios que asseguram ao Secretário a condução que
está tomando hoje. Quem sabe houve equívoco, até da Assembléia,
na convocação do Dr. Jorge Nahasl O equívoco será agora reparado
com um novo procedimento, porque a Secretaria da Saúde reconhece
que não deve adotar o mesmo; então, não há discussão sobre isso. E
é por isso que fiz aquela questão de ordem, para assegurar o
principal: o que espera a população é a implantação de políticas de
governo na área da saúde; é o que o Deputado Adelmo, Secretário da
Saúde, está implementando, e nós, da Assembléia, estamos torcendo
para que dê certo, seja um sucesso não só em razão de estarmos no
Governo, apoiando-o, mas também porque o nosso povo está ausente
dessa política de saúde.

E o Governo Federal tem, tramitando no Congresso Nacional, há
vários anos, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169. Não existe
financiamento para a saúde, mas este Governo está se
comprometendo a aplicar recursos nessa área, gradativamente, e o
Secretário Adelmo está implementando isso. Esse é o eixo central, e
não ficar fazendo interpretação equivocada das leis, da Constituição,
do art. 62, das leis que regem a FHEMIG, a Secretaria da Saúde, a
fim de criar espaço para fazer dele um palanque, que é o que estamos
entendendo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Agradeço a V. Exa. pela sabedoria,
pela mestria com que está se conduzindo nesta Presidência. Queria
dizer apenas que a nossa obrigação nesta Casa, como representantes
do povo, é legislar e fiscalizar. E, se admitirmos que não é muito
importante cumprir uma lei, estaremos admitindo fatos gravíssimos, e
estará correndo risco a sociedade. O que pediria é que o Deputado
Ivo José, seu partido e o próprio Secretário se debruçassem sobre
esse decreto de 1977, sobre a Lei n° 10.623, de 1992, para perceber
o equívoco que foi cometido. O que estamos querendo é corrigir
equívocos.

De acordo com a nova legislação, existe Presidente do Conselho da
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FHEMIG, e não Presidente da FHEMIG. Esta, de acordo com a Lei
no 10.623, possui um Superintendente, cargo de recrutamento amplo,
indicado pelo Governador. Portanto, deve ser encaminhado a esta
Casa para ser sabatinado. E esta Casa, soberanamente, vai decidir se
aprova ou se rejeita o nome.

Essa é uma questão grave, e nós, enquanto fiscais da lei e,
principalmente, como Presidente da Comissão de Saúde, temos a
obrigação, naquilo que está afeto à nossa área, de zelar, com maior
zelo ainda que outros parlamentares. E nesse sentido que os dois
projetos de resolução que encaminhei à Mesa pedem a revogação
dos dois atos, porque não têm fundamentação legal. Por meio de
questão de ordem, pedi que a Mesa examinasse a atitude de um
Deputado que assina como Presidente de uma Fundação, o que é
vedado pela nossa Constituição, no ai. 57, inciso II, alínea "a", e no
art. 58, que diz que é passível de cassação de mandato. Estou
absolutamente conforme o aspecto legal.

Não estou olhando a questão partidária, pessoal, de Situação ou de
Oposição, estou apenas agindo como fiscal da lei e, principalmente,
como Presidente da Comissão de Saúde. Acho que esta Casa tem
que ser respeitada pelas leis que aprova, pela legislação que constrói.
Essa legislação está sendo ferida. E nosso dever alertar e tomar
providências para corrigi-Ia. Muito obrigado.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei n
o
s 4, 529 e 543199; 79812000; 142, 152,

331, 422, 458, 503, 504, 593 e 596199; 831 e 91512000 e o Projeto de
Resolução n° 1.01712000, apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã; o Projeto de Lei Complementar n° 11199 e
os Projetos de Lei n

o
s 43 e 151199, em atendimento a Acordo de

Líderes; os Projetos de Lei n
o
s 120, 143, 457, 467, 496 e 650/99, que

tiveram sua discussão adiada na referida reunião; os Projetos de Lei
n

o
s 67199, 846 e 88012000, que, na mesma reunião, receberam

emendas e foram devolvidos às comissões; e os Projetos de Lei nos
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39, 69 e 711199, que foram retirados de tramitação.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados, para recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, que,

somados aos 5 em reunião de comissões, perfazem o total de 27
presentes, número insuficiente para a apreciação de propostas de
emenda à Constituição, mas suficiente para a continuação dos
trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Marco Régis - Gostaria de indagar de V. Exa. se nesse

cômputo dos Deputados em comissões está sendo considerada a
presença na Comissão Especial do Rio Francisco. Se assim foi feito, a
reunião já se encerrou, e três Deputados - Carlos Pimenta, Wanderley
Ávila e eu - já registraram presença aqui, no Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que a presença
desses três Deputados não foi computada.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
embora o fórum ou o momento para que possa apresentar as minhas
considerações não seja agora, pediria vênia a V. Exa. para levantar
um assunto que considero de extrema gravidade, que justifica a minha
utilização deste espaço durante esta reunião ordinária. O Minas
Gerais de ontem, 30/5/2000, órgão oficial dos poderes do Estado, traz
uma reportagem de primeira página com o seguinte título: "Governo e
Prefeitura de Belo Horizonte Definem Modelo para Gerenciar Agua e
Esgoto". Logo abaixo da fotografia do Prefeito Célio de Castro há os
seguintes dizeres: "Célio de Castro: Melhoria para a População".

Sr. Presidente, entendo que esta matéria é indevida, ou seja, o uso
indevido do espaço dos poderes do Estado para propaganda eleitoral,
haja vista o momento que estamos vivendo - meses que antecedem a
eleição. Gostaria de, em nome do PSDB, fazer os meus protestos
contra o uso indevido desse espaço num órgão que deveria veicular
informações a respeito dos Poderes Executivo e Legislativo. No
entanto, ele está sendo utilizado de forma inadequada para a
propaganda eleitoral do Prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro.

0 PSDB vai tomar as medidas oficiais cabíveis. Vamos entrar com
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uma representação no Ministério Público a respeito da má utilização
do 'Minas Gerais". Mas faço questão de protestar e chamar a atenção
da Mesa desta Casa, para que também possa se pronunciar, porque
não podemos aceitar que matérias dessa natureza, principalmente no
período pré-eleitoral, venham a ser veiculadas no órgão oficial, que
também pertence ao Poder Legislativo e que deveria ser utilizado para
informações, e não para propagandas eleitorais explícitas, da forma
como foi utilizado ontem pelo Prefeito Célio de Castro.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos de seu § 1 0, transferi-ia ao Deputado Fábio Avelar. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores presentes nas galerias, senhores membros da
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, ocupo a tribuna para
dizer ao povo mineiro e, em especial, ao belo-horizontino sobre os
últimos acontecimentos envolvendo questão da mais alta relevância,
que é a publicação do Decreto n° 10.25412000, no Diário Oficial, o
qual dispõe sobre a prestação dos serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário de Belo Horizonte, prorrogando, em
caráter excepcional e temporário, a exploração dos mencionados
serviços por 180 dias.

Como já é do conhecimento público, expira hoje, 311512000, o
convênio assinado em 1973 entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a
COPASA. Desde o início do ano de 1999, quando assumi o mandato
nesta Assembléia Legislativa, manifestei, por diversas oportunidades,
nesta Casa, minha preocupação com essa questão, sobretudo com o
comportamento adotado por ambas as partes nas discussões por um
possível acordo para a renovação dos serviços. Infelizmente, as
partes não chegaram a um entendimento.

Várias foram as providências e iniciativas levadas avante no
decorrer de 1999 e, entre elas, cumpre ressaltar o requerimento de
minha autoria dirigido à Comissão de Administração Pública desta
Casa, solicitando a realização de um debate público no Plenário desta
Assembléia Legislativa, para iniciarmos a discussão com as partes
interessadas na questão. E assim se fez.
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Entre as inúmeras manifestações pró e contra a municipalização

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto no
Município de Belo Horizonte, verificou-se tendência majoritária entre
os vários Prefeitos das cidades integrantes da RMBH na defesa da
renovação da concessão dos serviços públicos de abastecimento de
água e esgoto entre o Município de Belo Horizonte e a COPASA-MG,
não só pela importância dos números apresentados, mas, também,
principalmente, pela importância social que a empresa representa
para a Região Metropolitana e para o Estado.

Dos números apresentados no debate público, é bom relembrar os
9.600.000 habitantes atendidos pela COPASA-MG com água tratada e
de boa qualidade em todo o Estado, estando entre esses 2.300.000
belo-horizontinos com abastecimento de água; os 1.900.000
beneficiados com coleta de esgoto, estimando-se, em se tratando de
Região Metropolitana, em 4.100.000 os habitantes atendidos pela
empresa com água tratada e 2.800.000 com coleta de esgoto.

A minha reação foi de espanto e surpresa ao tomar conhecimento
do inteiro teor do malfadado Decreto n° 10.254, de 2000, de autoria do
Sr. Prefeito Célio de Castro.

Estive recentemente com S. Exa. o Prefeito Municipal, para com ele
discutir, na condição de coordenador do grupo parlamentar instituído
por esta Casa, os termos e as bases das negociações até então
travadas pelos representantes da Prefeitura e da COPASA-MG.

S. Exa., nessa oportunidade, disse-me que encontrou dificuldades
nas negociações com a empresa, mas que iria prorrogar o convênio
por mais três anos, período no qual iria aprofundar as discussões com
a Assembléia Legislativa, com as Câmaras Municipais e os Prefeitos
das cidades integrantes da Região Metropolitana e iria também
envolver toda a sociedade, pretendendo escolher personalidades e
autoridades de notório conhecimento para debater essa complexa
negociação, entendendo que essa discussão se tornava necessária.
Disse, como sugestão, que iria convidar o ex-Governador Aureliano
Chaves, pelo seu conhecimento, o ex-Ministro Camilo Pena, enfim
todas as pessoas, por entender que o debate deveria ser
aprofundado.

Saí, então, desse encontro, convencido de que aquele era o melhor
caminho a se tomar, dada a aproximação da data final do convênio
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assinado em 1973. Até mesmo porque sempre defendi, nesta Casa,
uma maior participação de toda a sociedade. Sempre fui contrário à
negociação fechada, que não envolve todas as pessoas interessadas
no processo.

Assim, naquela mesma oportunidade, solicitei uma audiência com o
Presidente do COPASA-MG, que me informava que a empresa estava
favorável à prorrogação do contrato por mais três anos para que se
encontrasse uma solução de consenso.

Para minha surpresa, tudo aquilo que ouvi atentamente do Prefeito
não se confirmou. Pelo contrário, o decreto baixado foi de uma
severidade e de uma ingerência tremenda sabre a COPASA-MG.

A empresa ficou engessada, não poderá contratar nem iniciar
serviços nem obras vinculados aos serviços concedidos, (inciso III do
art. 51 do decreto).

Findo o prazo de 180 dias, a COPASA-MG deverá: "destituir-se da
posse de todos os bens e instalações que, direta ou indiretamente,
concorram, exclusiva e permanentemente, para, o primeiro caso, a
captação, adução, tratamento, reservação, ou distribuição de água,
inclusive mananciais" (art. 6 1 do decreto). E todos nós sabemos que
Belo Horizonte detém apenas 2% da água que distribui à sua
população. E as demais cidades da Região Metropolitana, Srs.
Prefeitos?

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município de Belo Horizonte
é parte da Região Metropolitana, criada pela Lei Complementar n° 14,
de 816173, que prevê o mecanismo de funcionamento da Região
Metropolitana e o campo de competência.

Com efeito, a análise do tema remete-nos à questão da distribuição
de competência entre os entes políticos que compõem a Federação.
Isso porque no núcleo da questão da Região Metropolitana reside a
necessidade da análise da realidade física para saber se determinada
matéria representa predominantemente interesse local, sendo, neste
caso, de competência municipal, conforme dispõe o inciso 1 do art. 30
da Constituição Federal, ou se o tratamento conferido à matéria, em
um determinado município, causa uma interferência de tal ordem nos
vizinhos que ela precisa ser reconhecida como de interesse comum,
conforme o § 30 do art. 25 da Constituição Federal.

Nesse caso, a competência já não é privativa do município, mas da
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Estado.

Nesse diapasão, o jurista Alaor Caffé Alves, em seu livro
"Saneamento Básico, Concessões, Permissões e Convênios
Públicos", editora Edipro, 1998, à pág. 255, assim define a questão:
"Vale afirmar que o ato legal constitutivo da região metropolitana
condiciona, em outro nível de compreensão jurídica, o aparecimento
de um novo município, o município metropolitano, que, sem deixar de
ser município, refoge, ao mesmo tempo, da sua concepção jurídica
tradicional. Obviamente, esse fato concorre inevitavelmente para uma
reinterpretação dos conceitos jurídicos de autonomia municipal e de
peculiar interesse local. No caso, não se limita a autonomia do
município; pelo contrário, amplia-se-lhe a autonomia, porque lhe são
atribuídas, constitucionalmente, novas tarefas regionais para o
exercício conjunto com o Estado. A diferença é que deverá exercê-la
de modo associativo e não mais isoladamente".

A Constituição Estadual em seu art. 42, ao tratar das regiões
metropolitanas, assim dispõe: "Art. 42 - O Estado poderá instituir,
mediante lei complementar, região metropolitana e aglomeração
urbana, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, do
mesmo complexo geo-econômico e social, para integrar o
planejamento, a organização e a execução de funções públicas de
interesse comum.". Já no art. 43, a Constituição define o que são as
funções públicas de interesse comum, arrolando, entre elas, o
saneamento básico, notadamente o abastecimento de água, a
destinação do esgoto sanitário, a coleta dó lixo urbano, a drenagem
pluvial e o controle de vetores, entre outras.

Nesse sentido, procurando disciplinar as diretrizes para a política de
saneamento básico em regiões metropolitanas, apresentei um projeto
a esta Casa, buscando suprir a lacuna existente na Constituição
Estadual e definindo, de forma clara, a titularidade do Estado sobre os
serviços públicos de saneamento básico em regiões metropolitanas.
Esse projeto encontra-se em tramitação. Conto com os nobres pares
para a sua aprovação.

Assim, como se pode perceber, a questão não pode ser tratada com
a simplicidade e com a arbitrariedade com que o malfadado decreto
almejou fazer. E preciso haver bom senso e diálogo, porque a região
metropolitana e a cidade de Belo Horizonte não podem ser
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prejudicadas.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre Deputado Eduardo
Brandão, que tem uma experiência muito grande com relação a essa
questão, pois já foi Prefeito da nossa querida cidade de Ribeirão das
Neves, que é integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Deputado Eduardo Brandão (em aparte) - Caro Deputado Fábio
Avelar, essa medida que o Prefeito de Belo Horizonte tomou através
desse decreto não nos causa apenas espanto, mas também nos
causa estranheza, porque Belo Horizonte, como miolo da região
metropolitana e como a cidade que tirou proveito da COPASA em tudo
que pôde, com relação à instalação de água e esgoto, agora, com os
seus problemas resolvidos, quer atrapalhar a região metropolitana no
que diz respeito à implantação do saneamento básico em Ribeirão
das Neves e em outras cidades da região. O povo de Belo Horizonte
precisa saber disso e precisa recordar o passado, ou seja, a época em
que faltava água e que não havia esgoto nesta cidade. Se Belo
Horizonte sair do sistema, Rio Manso fechará a torneira da entrada da
água, e Sabará fechará a torneira da saída do esgoto. Com certeza,
encheremos a Pampulha com o esgoto de Belo Horizonte. O Prefeito
tem de deixar de ser irresponsável e passar a pensar como um
Prefeito de uma região metropolitana que contribui para o progresso
desta cidade. Como aconteceu com relação ao transporte, não
podemos ver a área de saneamento básico ser desmembrada dessa
região. Belo Horizonte tentou resolver o problema da área de
transporte e saiu da câmara de compensação, deixando outros
municípios também sem saída no que diz respeito a essa área. Dessa
maneira, tivemos a oportunidade de, juntamente com V. Exa., fazer
parte da comissão que estudou esse assunto. O Prefeito de Belo
Horizonte disse-nos o que faria, mas, na verdade, fez diferente. O
povo de Belo Horizonte precisa saber que o Prefeito fala uma coisa e
faz outra. Lembrem-se, belo-horizontinos, de que Belo Horizonte pode
ficar sem água e sem lugar de colocar o seu esgoto. A região
metropolitana não pode deixar de ter o serviço da COPASA, porque
todo o investimento da COPASA foi canalizado para Belo Horizonte, e
agora todo esse recurso está sendo retirado pelo Município de Belo
Horizonte para que não se possa mais fazer extensão de água e rede
de esgoto.
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Fica, portanto, nobre Deputado Fábio Avelar - V. Exa., que é um

"expert" nesse assunto, tem defendido sempre, não só o município,
mas todo o Estado de Minas Gerais -, o meu apelo para que a
COPASA continue gerindo o sistema de saneamento básico em todo
o Estado. Muito obrigado.

O Deputado Eduardo F-lermeto (em aparte) - Nobre Deputado Fábio
Avelar, gostaria de parabenizá-lo por ser V. Exa. um Deputado
sempre atuante, especificamente na questão da COPASA.

Mas V. Exa. disse algo em seu pronunciamento, e não queria deixar
de dar o meu testemunho pessoal. V. Exa. teve há nove dias, uma
reunião com o Prefeito, que mostrou-lhe um caminho e, na verdade,
tomou outro. Já estava tudo arquitetado, tudo pronto. Esse é o
comportamento de nosso Prefeito. Já o conheço de longa data. Saí
daquele partido exatamente por causa da forma como ele conduzia
essa política, com sonsice, tratando as coisas dessa forma,
colocando-nos em mesas de reuniões, para depois tomar as decisões
de forma diferente.

Neste momento, todos nós faremos coro com V. Exa., para que esse
Prefeito não continue na Prefeitura de Belo Horizonte, pelo mal que
vem causando à nossa cidade.

O Deputado Alvaro António (em aparte)* - Quero apenas fazer uma
correção: V. Exa. disse que o ano era de 1993, quando o correto é
1973. Lembro-me disso porque era, na época, Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte E, numa reunião que transcorreu de 8
horas até as 6 horas da manhã do outro dia, foi feita a transferência
do antigo DEMAE para a COPASA. Há 27 anos, a COPASA vem
servindo o Estado de Minas Gerais. E V. Exa. sabe que a região
metropolitana é sinônimo de conurbação. E estamos assistindo, nesse
momento, á conurbação do transporte coletivo na região
metropolitana. A falta de um planejamento global para essa região faz
aparecer sintomas dentro da nossa sociedade como o transporte
alternativo de Vans e Kombis, jogando para terceiro ou quarto plano a
necessidade de um planejamento maior para a região metropolitana.

E o problema do saneamento básico, o problema da rede de esgoto,
de abastecimento de água? V. Exa sabe que a Prefeitura de Belo
Horizonte comprou, em épocas passadas, área de 6.000.000m 2 do
Município de lbirité, nos mananciais das nascentes que fazem parte
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do abastecimento da cidade, mas que não são suficientes para
abastecer Belo Horizonte.

Como o Deputado Eduardo Brandão disse, se Sabará fechar o
esgoto, e outras cidades, mais para o sudeste, deixarem de fornecer
água para Belo Horizonte, a cidade viverá um caos. Sabemos que a
COPASA precisa de um fator de equilíbrio financeiro para levar
abastecimento e saneamento aos rincões de Minas Gerais.
Entretanto, quando está tudo pronto na cidade, seu Prefeito quer
tomar conta da situação, dando um prazo mínimo para que todo esse
complexo seja trasferido.

Portanto, mais uma vez cumprimento V. Exa. Mesmo que o período
seja curto, temos que tomar a frente dos acontecimentos,
capitaneados por V. Exa., que é um "expert" no assunto, podendo
muito ajudar o Estado e Belo Horizonte de outra maneira, que não
tomar o serviço da COPASA para a administração municipal.

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte)* - Deputado Fábio
Avelar, quero parabenizá-lo por seu pronunciamento, assim como aos
Deputados Alvaro Antônio, Eduardo Brandão e Eduardo Hermeto,
fazendo coro contra essa atitude irresponsável e egoísta do Prefeito
de Belo Horizonte. A COPASA também atua no vale do Jequitinhonha,
no Norte de Minas e no vale do Mucuri, e não apenas em Belo
Horizonte. Além disso, o que mais me causa estranheza é o fato de o
decreto ter a validade de seis meses, ou seja, a intenção deve ser
enganar o povo durante seis meses. Passadas as eleições, será
possível dar-se o tombo no povo de Belo Horizonte, com essa medida
irresponsável e egoísta. Célio de Castro, dessa vez, foi longe demais.
Agradeço o aparte.

O Deputado Fábio Avelar* - Agradeço o aparte dos colegas.
Gostaria de convocá-los para fazer parte de um grupo de trabalho que
existe na Casa para acompanhar essa negociação. Como
coordenador desse grupo, gostaria de contar com a colaboração dos
nobres pares, para que possamos aprofundar na questão. De
imediato, já que esse projeto, segundo meu conhecimento, pode
comprometer a sobrevivência da COPASA-MG, além de ter sido
considerado inconstitucional, em análise prévia de nossa assessoria
jurídica, por ferir a autonomia estadual, solicito ao Governador do
Estado, uma vez que esse decreto é válido a partir de amanhã, que
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não o respeite. O Governo do Estado, através da COPASA-MG, tem
a posse da Prefeitura, que, se quiser, deve entrar na justiça contra a
empresa, porque o Governo não pode permitir que toda a população
corra o risco de ter prejudicado o seu atendimento. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,
dos ex-Deputados Raul Messias e Bonifácio Mourão, Prefeitos
Municipais de Caeté e Governador Valadares, respectivamente.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos
de seu § 1 1, transferi-Ia ao Deputado Miguel Martini. A Presidência
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com  a
palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pretendíamos tratar de dois assuntos neste momento, tendo já tratado
um deles em questão de ordem, que suscitou um debate com o
Deputado Ivo José.

Como segunda questão, farei uma declaração de solidariedade com
o companheiro Deputado João Leite e com a Comissão de Direitos
Humanos, por ocasião da violência ocorrida no último final de semana,
culminando com a morte da Ten. Flaviana e de um delinqüente, de um
marginal.

O Deputado Sargento Rodrigues, o Secretário da Segurança, Mauro
Lopes, e o Secretário Henrique Hargreavõs aproveitaram-se desse
fato para atacar o Poder Legislativo, a Comissão de Direitos Humanos
e o seu Presidente, Deputado João Leite, utilizando-se de sofismas,
de mentiras, de inverdades plantadas na imprensa. Por exemplo, o
Deputado João Leite foi acusado de dizer que não eram necessários
cinco tiros para matar esse delinqüente. O Deputado João Leite, em
momento algum, disse ou sugeriu isso. Pelo contrário, demonstrou
solidariedade com a família da Ten. Flaviana, que, de uma forma
brutal, teve a sua vida ceifada.

O Secretário da Segurança quis desviar a atenção do grave
problema da segurança pública, não querendo discutir o número de
policiais que estão na burocracia e no DETRAN e que poderiam estar
prestando serviços nas ruas, gerando segurança para a sociedade;
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sem se preocupar com o número excessivo de policiais militares que
estão prestando serviços burocráticos nos quartéis e que poderiam
estar nas ruas, prestando segurança pública; sem querer enxergar a
total desestruturação das Polícias Civil e Militar, no que tange a
carros, armamentos, enfim, a tudo aquilo que é necessário para que
possam prestar uma segurança de qualidade.

No entanto, é simples para esses três - Secretário da Segurança,
Deputado Sargento Rodrigues e Secretário Henrique Hargreaves -
dizerem que o culpado por toda a violência cometida contra os
policiais é a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa. E um desrespeito ao Poder Legislativo, uma mentira
deslavada, um desrespeito para com aqueles que têm a missão de
zelar, de defender a vida, inclusive a dos próprios policiais.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Miguei Martini,
agradeço-lhe pelo aparte. Estou atento às suas colocações e darei o
meu testemunho sobre a conduta, nesta Casa, do Deputado João
Leite, parlamentar coerente, sério e que tem as suas convicções.
Evidentemente, discordo de algumas delas. Mas democracia é isso, é
o poder do contraditório, são opiniões divergentes, mas jamais fugindo
ao espírito ético. Temos na Mesa o Deputado Ivo José, que faz parte
da Comissão de Direitos Humanos, que tem recebido todos os
mineiros, discutido todos os problemas e tentado dar encaminhamento
a esse emaranhado que se tomou o nosso País.

Portanto, vou colaborar com a sua fala, dizendo que, acima de
qualquer interesse político, está o respeito à ética, como é o caso
desse assassinato, que lamentamos muito. Pode ser por vários
motivos, até mesmo por falta de treinamento mais apurado da Polícia
Militar. Sabemos que a sua escola é excepcional, é muito boa, mas é
claro que, para colocar um policial na rua, ele tem de estar equipado,
preparado, para evitar mortes como a da Tenente, o que lamentamos
muito.

Mas, evidentemente, porque estamos em período pré-eleitoral no
Município de Belo Horizonte e o Deputado João Leite é pré-candidato,
querer atribuir a ele ou à Comissão de Direitos Humanos a
responsabilidade por isso não é ético. Gostaria de deixar isso
reforçado, concordando com a posição de V. Exa. Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Gostaria, nobre
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Deputado Miguei Mar-tini, de dizer a V. Exa. que a Comissão de
Direitos Humanos, criada num momento de revolução, num momento
muito complicado da vida política do País, não soube, depois da
nossa abertura democrática, caminhar seguindo outro parâmetro. Falo
com V. Exa. com a experiência de Delegada de Polícia há 25 anos,
com todo o meu período na área operacional. Em momento algum, as
nossas vitimas de estupro, na Delegacia de Mulheres e na Delegacia
de Costumes, tiveram a oportunidade de ter acompanhamento da
Comissão de Direitos Humanos, que recebe, como o Deputado Paulo
Piau disse, uma movimentação muito grande em todo o Estado. Mas
há pessoas que só sabem trabalhar num discurso contra o trabalho
policial. Então, digo com a minha experiência, com a minha verdade,
com a minha honestidade, com a minha seriedade, que nunca a
Comissão de Direitos Humanos esteve em qualquer Delegacia por
onde passei, que nunca procurou nenhuma vitima para dar apoio nem
familiares das vitimas nem policiais.

Não queremos dizer que é sofisma, mas acredito que a fala do
Secretário da Segurança Pública Mauro Lopes, do Deputado Sargento
Rodrigues e do Secretário Henrique Hargreaves está vindo muito de
todo o sentimento da instituição, e, por isso mesmo, propusemos a
esta Casa que fosse criada a Comissão de Defesa Social, porque é
inadmissível, é impossível, dentro da conjuntura que existe hoje,
Polícia Civil, Polícia Militar e Comissão de Direitos Humanos, trabalhar
na mesma comissão. Hoje, a questão da segurança pública é muito
mais ampla e preocupante do que qualquer outra. Portanto,
acreditamos, para que esta Casa e a Comissão de Direitos Humanos
não sofram nenhum desgaste, que a questão da segurança pública
seja tratada em comissão diferente da Comissão de Direitos
Humanos, como propusemos. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputada Elaine Matozinhos.
Só quero dizer a V. Exa. que tive a oportunidade de participar da
Comissão de Defesa Social que existia nesta Casa, que era presidida
por um Delegado; e que essa comissão só servia para fazer votos de
congratulações com policiais, infelizmente. Esta Casa percebeu que
essa comissão não funcionava, não debatia questões graves da
segurança pública. A mudança desse critério foi por causa do
resultado observado nesta Casa, na legislatura passada. E V. Exa.
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dizer que todos os problemas de violência do Estado seriam
solucionados pela Comissão de Direitos Humanos é exigir um pouco
além do razoável. Temos conhecimento de que tantos pedidos,
reclamações e reivindicações chegavam a esta Casa, que a Comissão
nem sempre conseguia atender à demanda. Certamente alguns
pedidos - não sei, porque não fui Presidente - devem ter chegado e
devem ter sido bem encaminhados.

O que não aceitamos, e essa é a postura que queremos adotar, é a
exploração política com inverdades, com sofismas, tentando-se
desviar dos verdadeiros responsáveis, das verdadeiras causas da
insegurança que temos em nosso Estado e em nosso Pais. Foi um
ato, da forma como ocorreu, de covardia contra o Deputado João
Leite, contra a Comissão de Direitos Humanos. Não faço parte dessa
Comissão, mas hoje pude participar da reunião e fiquei abismado com
as fitas gravadas que ali foram apresentadas, como se todos os
problemas de violência no Estado, provocados entre policiais e
bandidos, fossem por culpa da Comissão de Direitos Humanos.
Sabemos, assim como a sociedade, que falta, na verdade, decisão
política para solucionar esse problema. Tenho contribuído, em alguns
casos, em discussões aqui, demonstrando que o policial militar
precisa de maior segurança- Temos conversado com muitos oficiais,
inclusive no sentido de ajudarmos para que tenham moradias em
lugar seguro, proporcionado pelo Estado. Muitos policiais que hoje
estão na burocracia poderiam perfeitamente estar trabalhando nas
ruas. Mas não é isso que estamos vendo acontecer. O que estamos
vendo é que se tenta tapar o sol com a peneira. E uma característica
deste Governo, que nunca é responsável por nada. Ou é o Governo
Federal, ou a Assembléia Legislativa, ou a Comissão de Direitos
Humanos, ou o servidor público, ou alguém. Quero saber como será
no dia em que não tiver ninguém em quem colocar a culpa. Agora já
está indiretamente dizendo que a Assembléia deveria ajudar a
intermediar a negociação com os servidores. Há pouco tempo estava
dizendo que a Assembléia era um empecilho. O que percebemos é
que este Governo tem muito discurso e pouca prática e quer transferir
responsabilidades.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, creio
que V. Exa. aborda com muita felicidade esse tema. Tentam tirar o
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foco do principal. Estou até muito preocupado com os números que
temos em Minas Gerais. Hoje, o Deputado Alencar da Silveira Júnior
trouxe os números de Itabirito. Temos os números de outras cidades.
Em Itabirito, temos um policial para cada 2 mil habitantes, enquanto os
números do mundo são de um policial para cada 250 habitantes. Isso
é da maior gravidade. Temos uma estrutura que não consegue
responder mais, está ultrapassada. Tentam tirar o foco daí. A culpa é
da Comissão de Direitos Humanos, e não da estrutura ultrapassada,
que precisa ser melhorada. Precisamos discutir. Está aí a mensagem
do Governador, para que os Policiais Civis permaneçam por mais dois
anos fora do trabalho nas ruas. Vamos discutir. Vamos ter a
construção de mais unidades penais para a Policia Civil tomar conta.
Enquanto isso, como fica o cidadão? Mas desviam a atenção do
principal. Vamos ficar discutindo outras coisas; enquanto isso,
permanecemos da maneira como está.

Vejo, infelizmente, que o tempo de V. Exa. está acabando, mas
gostaria apenas de dizer também que, mais até do que desviar o foco,
tentam acabar com a imagem de Deputados com calúnias, com
mentiras. Isso é da maior gravidade. Tentam acabar com a Comissão
de Direitos Humanos da Assembléia. Mas a nossa resposta será à
altura daqueles que querem freqüentar velórios para fazer politicagem,
política partidária, tentando tirar o foco do principal.

Estaremos atentos, para continuar mostrando à população de Minas
Gerais o que é principal. Precisamos de uma segurança pública que
realmente atenda o cidadão. Muito obrigado, Deputado Miguel Martini,
e parabéns.

O Deputado Miguel Martini - Quero concluir dizendo que a verdade
sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde, aparece. Quero manifestar,
então, a minha solidariedade à Comissão de Direitos Humanos e ao
Deputado João Leite, que a preside e tem sido muito o foco dos
adversários, que estão desesperados com os índices de popularidade
que alcança em Belo Horizonte Tentam minar seu trabalho, apenas
por interesse eleitoreiro, politiqueiro. E uma política baixa, que
pensamos estar ultrapassada. Acho que esta Casa deveria
manifestar-se em relação a esse três que agrediram não só o
Deputado, mas também o Poder Legislativo. Por isso, merecem uma
resposta deste Poder.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Piau, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galeria,
imprensa, gostaria de fazer uma correção: a Deputada Maria Tereza
Lara é membro da Comissão de Direitos Humanos, não o Deputado
Ivo José, que assumiu a Liderança do PT.

Ocupo esta tribuna pelo art. 70, porque acho que há uma explicação
a ser dada em relação a uma reportagem extensa, que hoje saiu no
"Estado de Minas". Quero dizer do meu respeito a esse veículo
centenário de comunicação, que tanta colaboração tem prestado ao
desenvolvimento do Estado. Portanto, é um parceiro do
desenvolvimento do Estado, mas, de qualquer maneira, não posso
concordar, no que tange a minha pessoa, com essa matéria do
editorial, que diz: " A distância entre o desejo e a responsabilidade".
Senti-me irresponsável ou na condição de irresponsável pelo jornal
"Estado de Minas". Por isso mesmo, senti-me na responsabilidade de
fazer esse esclarecimento. Espero que meus colegas, posteriormente,
também o façam.

O editorial diz que há, na Assembléia Legislativa, nada menos que
29 projetos que atingem em cheio o caixa estadual. A minha primeira
pergunta é se é matéria "plantada" pelo Governo do Estado ou é um
sentimento do próprio jornalista, que teve essa informação e está
preocupado com as finanças do Estado. E matéria "plantada" ou
preocupação dos jornalistas em relação às contas públicas. Gostaria
de ressaltar, nesse editorial, uma frase que diz o seguinte:" é o
contrário do que estão propondo os Deputados. E sempre bom fazer
uma média com o eleitorado". Quero dizer que, da minha parte, não
tenho o menor interesse em fazer média com eleitorado de onde quer
que seja. Ainda mais quando o assunto é imposto, que ninguém gosta
de pagar. Mas desconhecer a situação financeira do Estado é
inaceitável. Portanto, quero dizer aos jornalistas do "Estado de Minas"
que precisamos começar - a Casa tem essa responsabilidade, e a
imprensa, também - a detectar o mau uso do recurso público.

Sempre vi, na Casa, os partidos de esquerda, sobretudo o PT, em
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Governos anteriores, usarem esse mesmo discurso: que não
bastava avaliar o Governo pelo lado da falta de recursos, porque isso
existe em todos os lugares, inclusive na nossa própria casa; era
preciso avaliar como os recursos estavam sendo gastos. Isso, sim, é
importante. Sabemos muito bem que os recursos públicos não são
bem gastos. Evidentemente, não se trata de mal apenas do Estado,
justiça seja feita. Mas o poder público, de maneira geral, gasta mal.

Evidentemente, quando se contrata sem licitação, isso já é um
primeiro indício de que o dinheiro público está sendo mal gasto.
Portanto, gostaria de sugerir ao jornal "Estado de Minas" também esse
ponto de vista, ao invés de apenas criticar os Deputados por
apresentarem projetos que reduzem o ICMS. Que se entre também
nessa linha, mais pesadamente no sentido de analisar o mau uso do
recurso público, embora essa responsabilidade seja muito mais nossa,
da Assembléia Legislativa, que da própria imprensa.

Mas a imprensa tem poder e tem dado contribuição muito grande
nesse sentido. Passarei a palavra aos companheiros Deputados
Amilcar Martins e Miguel Martini. Depois vou explicar os três projetos
pelos quais estamos sendo acusados de arrombar os cofres do
Governo, para que a sociedade perceba que, pelo menos no meu
caso - não quero defender os outros, mas espero que o façam -, não
estou arrombando o cofre do Governo do Estado.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Paulo Piau. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e
dizer que também fui citado nessa matéria. Já conversei com o
jornalista do "Estado de Minas", que amanhã fará um reparo com
relação a sua matéria. Houve dificuldade do jornalista na
compreensão do meu projeto. Na verdade, o projeto não trata de
isenção fiscal, apenas procura assegurar a todas as pessoas que são
multadas indevidamente pelo DETRAN a devolução desse
pagamento. Para recorrer ao DETRAN, as pessoas são obrigadas a
pagar a multa. Depois é que entram com o recurso. Essas pessoas
estão com dificuldade em receber esse dinheiro de volta A intenção
do projeto é assegurar a todos esses contribuintes que receberam
multa indevida que receberam de volta o que foram obrigados a pagar
para entrar com recurso no DETRAN. Curiosamente, eu estava na
Sala de Imprensa e verifiquei que todos os jornalistas presentes eram
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vitimas dessa situação que se descreve no meu projeto. Foram
multados, recorreram, mas tiveram que pagar antecipadamente a
multa indevida. Era o que tinha a esclarecer. O projeto absolutamente
não avança em recursos públicos. Procura defender os interesses da
população e dos cidadãos multados indevidamente pelo DETRAN.

Também falaria sobre o assunto tratado no pronunciamento do
Deputado Miguel Martini, sobre as injustiças, a covardia orquestrada
contra o honrado Deputado João Leite, mas amanhã estarei nesta
tribuna falando sobre esse assunto. Se possível - Deus queira -,
gostaria de falar sobre isso na presença do Deputado Sargento
Rodrigues, que deve ter a hombridade de reconhecer, não pelos
corredores, pedindo desculpas, mas nos mesmos veículos em que fez
acusações infundadas ao Deputado João Leite. O Deputado Sargento
Rodrigues terá que ter a hombridade de reconhecer que falou mentira
em relação à postura e ao procedimento do Deputado João Leite.
Muito obrigado a V. Exa. pelo aparte.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Paulo
Piau. Não vou lhe tomar muito tempo. Sei que V. Exa. quer falar mais.

Já fiz, hoje de manhã, um registro da infelicidade desta Casa, que,
na minha ausência - estava em comissão -, rejeitou meu projeto. Para
se ter uma idéia, até este horário, 17h24min, não consegui chegar ao
meu gabinete. Estive em três comissões, uma CPI, uma audiência
pública, etc.

E lamentável. Acho que essa matéria do jornal precisa ser muito
bem esclarecida. Não estávamos querendo retirar dinheiro dos cofres.
Pelo contrário, o dinheiro já está sendo retirado. A sonegação já está
campeando. A elisão fiscal, para a qual V. Exa. tem chamado tanto a
atenção, está acontecendo, porque, no Rio e em São Paulo, são 12%,
e, em Minas Gerais, 25%. O que estamos querendo é trazer recursos
para os cofres do Estado.

No caso, o meu projeto de lei, aprovado em 1 0 turno, debatido e
aprovado também em comissão em 2° turno, evitaria que os
sonegadores, os atravessadores, aqueles que não querem se
declarar, que não querem pagar imposto, fossem a São Paulo,
comprassem com 12% de imposto, não declarassem, vendessem sem
nota fiscal, atravessassem esse produto, concorrendo com aquele que
legalmente está constituído e que recolhe imposto em Minas Gerais.
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Nessa concorrência desleal, estão levando riquezas para São Paulo
e tirando empregos de Minas Gerais. Duas indústrias de cosméticos
que estavam em Minas Gerais foram para São Paulo, porque - claro -
querem sobreviver. Empresas que iriam se implantar aqui - tive
informações -, a partir de quando fosse aprovado como lei esse
projeto em Minas Gerais, não virão mais. Hoje, têm escritórios e filiais
no Espírito Santo, em Goiás e em outros lugares, para fugir desses
25%.

Portanto, na verdade, seria o oposto. Estamos perdendo receitas,
perdendo recursos, e a Assembléia, hoje, equivocadamente, mal
orientada, talvez pressionada por essa proposta da imprensa mal
trabalhada, votou contrariamente. E preciso avaliar se não estamos
perdendo pela legislação desigual que há em Minas Gerais. Em
contrapartida, Goiás está reduzindo e levando todas as indústrias para
lá. Por que São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão
fazendo isso? Então, é preciso fazermos uma avaliação da nossa
carga tributária, para ver se precisa ser modificada de verdade.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Também gostaria de falar
sobre esse tema que V. Exa. abordou com tanta propriedade. Queria
falar sobre o projeto de incentivo ao esporte, tão abandonado em
nosso Estado, sem nenhum incentivo.

Gostaria de informar que, em momento algum, o projeto toca nos
cofres do Estado, mas apenas faz um remanejamento, já que trata de
ICMS e de alguns recursos com que o Estado nem contava mais.

Considero da maior importância o investimento no esporte, nas
crianças. Estamos vivendo uma realidade de muita violência, e nossas
crianças estão ociosas com o abandono da prática dos esportes nas
escolas. Creio que o projeto abre essa possibilidade, em vez de
aumentar os gastos no Estado, e traz-lhe muitos benefícios. O esporte
é uma arma fundamental na luta contra a marginalidade, contra a
ociosidade e até contra as doenças, porque leva o cidadão de Minas
Gerais a praticar esportes e a cuidar melhor de sua saúde.

Obrigado pela oportunidade de deixar-me trazer essa informação à
população de Minas Gerais e falar do alcance e da importância desse
projeto, que é similar ao de incentivo na área da cultura. Muito
obrigado e parabéns pelo pronunciamento de V. Exa.

0 Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do Deputado João
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Leite. O esporte aumenta a auto-estima, reduzindo a doença e a
criminalidade.

Com relação ao projeto da COHAB, esclareço que a Caixa
Econômica Federa! fez o projeto de renegociação com seus
mutuários, e as notícias referentes ao projeto são positivas.

Se o Governo do Estado trabalhou de forma positiva para a Caixa,
para o Governo Federal e para os mutuários, queremos também
trazer esse benefício para o Estado. Fico preocupado com o fato de
as autoridades de Minas Gerais não estarem enxergando dessa
forma. Temos vários tipos de mutuários na COHAB: os que estão
inadimplentes, que não têm recursos financeiros para saldar o
montante atrasado, que passaram pelo desemprego. Mas quantos
voltaram a ter emprego, e, se o Estado oferecer uma oportunidade
para pagarem paulatinamente os atrasados e pagarem em dia as
prestações atuais, estará evitando mais um sem-casa, mais um
responsabilizando os cofres públicos. Achamos que estamos
protegendo os cofres públicos, e não os arrombando. Existem os que
querem saldar a dívida por terem condições financeiras de fazê-lo
junto à COHAB, ficando com seu dinheiro preso, pagando pequenas
prestações mensais, podendo pagar um montante maior, que,
entrando para os cofres do Estado, possibilita o refinanciamento de
novas habitações. Parece-me que o projeto é favorável ao Governo do
Estado, e não favorável à retirada de dinheiro dos cofres públicos.

Quero também referir-me ao Projeto de Lei n° 518, que propõe a
aliquota de 12% do ICMS sobre energia elétrica destinada à atividade
de irrigação. Pasmem: existe, dentro da área técnica da CEMIG, um
estudo que mostra que, se houver isenção de ICMS sobre a energia
elétrica aplicada na irrigação, incentivaremos a agricultura irrigada e,
em vez de termos uma safra por ano, passaremos a ter duas ou duas
safras e meia por ano, aumentando em 20% ou 30% a produção no
Estado de Minas Gerais. E o Governo do Estado, em vez de arrecadar
sobre a energia elétrica, arrecada sobre o produto a mais produzido.
Portanto, é mais um projeto inteligente de minha autoria. Burro é o
Governo do Estado, que não promove a isenção nem a redução do
imposto para recolher mais produtos. Proponho-me a sentar-me com

-c os jornalistas do "Estado de Minas", mostrando-lhes, com detalhes, o
retorno do investimento para o Estado. Considero esta uma medida
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inteligente. Admiro o "Estado de Minas", que teve a liberdade de me
citar, referindo-se a dois projetos de minha autoria, que considero
bons para os cofres públicos. Da mesma forma, tenho a liberdade de
dizer tudo isso ao 'Estado de Minas", jornal que vem contribuindo para
o desenvolvimento do Estado. Coloco-me à disposição para discutir
esses dois projetos específicos.

Sr. Presidente, o segundo assunto que gostaria de trazer,
extremamente importante, refere-se à carga tributária, que a todos
está assustando. Fizemos um alerta, em dezembro do ano passado,
quando esta Casa infringiu o Regimento Interno aprovando o
chamado "Boeing-705" e o MICROGERAES. Se esta Casa não
tivesse passado por cima do Regimento Interno, o Projeto
MICROGERAES não teria passado e este ano não estaria sendo
cumprida a legislação tributária sugerida pelo projeto. Vou ler uma
correspondência do Presidente da Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Serviços de Viçosa, que retrata todas as
correspondências que temos recebido: de Varginha, Uberaba,
Uberlândia, Montes Claros, Governador Valadares. Portanto, temos
que repensar o que o Governo fez com as microempresas no Estado.
(-Lê:)

"Sr. Deputado, a alteração dos impostos e taxas estaduais,
promovida pelo Governador Itamar Franco e pela Assembléia
Legislativa no final do ano passado, entre o Natal e o ano-novo, com
uma convocação extraordinária do Governo do Estado, dificultando o
debate e a discussão do assunto por parte da sociedade, está
causando um grande transtorno aos micro e pequenos empresários
mineiros.

Parece inacreditável o que o Governador Itamar Franco e a
Assembléia Legislativa estão fazendo com o povo mineiro. No
momento em que é notória a dificuldade financeira de toda a
população, em que as empresas estão lutando para sobreviver,
aumentam-se os impostos das micro e pequenas empresas,
chegando, em alguns casos, a mais de 15 vezes ou a 1.500% de
aumento.

Agora as empresas mineiras que optaram pelo MICROGERAES
terão de pagar a diferença de aliquota das compras efetuadas em
outros Estados. Uma empresa que compra em média R$10.000,00
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por mês do Estado de São Paulo, por exemplo, terá de pagar, no
mínimo, mais R$600,00 de imposto, além de continuar pagando todos
os outros que já eram cobrados. Estão querendo tirar dinheiro de onde
não tem mais como tirar. Estão inviabilizando diversas empresas,
promovendo o desemprego, incentivando a informalidade e colocando
cidadãos honestos e trabalhadores na ilegalidade, em que buscarão a
sua sobrevivência diante dessa situação insuportável.

São exatamente essas micro e pequenas empresas que oferecem o
maior número de empregos no Pais, que deveriam ser a prioridade
dos governantes para resolver essa grave crise econômica e social
pela qual estamos passando. Mas preferem usar mecanismos mais
fáceis de arrecadação e explorar os que eles julgam mais fracos e que
pensam ter grande dificuldade de mobilização e de exercer pressão
junto às autoridades.

Contamos com a vossa sensibilidade e intervenção para que seja
reparado esse grave erro e injustiça contra as micro e pequenas
empresas de Minas Gerais."

Sr. Presidente, trouxe essa matéria por coincidir com a do "Estado
de Minas". Ser inteligente é saber a hora certa de aumentar impostos
e taxas, ou de usar melhor o dinheiro público, ou de fazermos,
conjuntamente, uma pressão maior, para que a reforma tributária
deste País aconteça. Não estou jogando essa culpa em cima do
Governo do Estado, porque não é do meu feitio. Precisamos cobrar do
Governo Federal que promova a reforma tributária já. Outro dia, a
FIEMG saiu às ruas, em uma atitude heróica, bradando ao Governo
Federal, para que faça a reforma tributária. Assim, poderemos reduzir
a carga tributária deste País, para que os cofres públicos tenham uma
arrecadação maior. Peço a colaboração do "Estado de Minas" para
que entre fundo nessa questão do MICROGERAES, porque a
informalidade e a ilegalidade podem aumentar. De acordo com aquele
velho conceito, "Um Estado que não pratica justiça, que não fiscaliza
as empresas e a sociedade e que seja totalitário cria marginais
perante a lei". A responsabilidade do Estado é a de promover a
justiça. A responsabilidade do Estada é a de tornar uma sociedade
mais ordeira, pacífica e feliz.

Ficam aqui as nossas considerações e o nosso apelo a esta Casa
para que possamos fazer uma revisão nas taxas do MICROGERAES,
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porque sentimos que esses empresários pequenos estão passando
por sérias dificuldades para cumprir a legislação que foi instituída pelo
Governo e por esta Casa no final do ano passado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivo José,

em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos de seu § lO, transferi-Ia à Deputada Maria Tereza Lara. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado José
Braga, não poderia deixar de, neste momento, registrar nesta Casa
um acontecimento importante. Ontem, participamos no Palácio da
Liberdade da assinatura de um convênio entre a Secretaria Estadual
da Saúde e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar - CONSEA -

para disponibilizar recursos para a pastoral da criança. Queremos
fazer algumas considerações sobre dados mundiais e nacionais para
mostrara importância desse fato.

De acordo com dados divulgados pela UNICEF no relatório
"Situação Mundial da Infância 2000", o Brasil figura em 1050 lugar, no
ranking que abrange 191 países. O índice brasileiro é comparável ao
de países como Filipinas, Vietnã e Cazaquistão, muito mais pobres
que nós.

De cada mil crianças nascidas vivas em nosso Pais, 42 morrem
antes dos 5 anos de idade. E 36, antes do primeiro ano de vida.
Mesmo índice do Vietnã. A diferença é que, nesse pais, um habitante
tem, estatisticamente, uma renda anual equivalente a US$310. Aqui, a
renda é de US$4.790.

A cada ano, 120 mil crianças são enterradas no Brasil antes de
completarem 12 meses de vida. Dessas, 57 mil morrem antes da
primeira semana. Causas orgânicas: a fome e a falta de saneamento
básico, que impedem a limpeza da água que se mistura com os
alimentos, provocando diarréia. Da população brasileira, 28.8% não
dispõem de rede de esgoto. A causa política dessa situação, alerta-
nos o escritor Frei Betto, é a falta de governo e de vontade política
para enfrentar os problemas.

No Brasil, o índice de mortalidade infantil cai, nas áreas trabalhadas
pela Pastoral da Criança, monitorada pela CNBB e sob a coordenação
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da pediatra Zilda Arns, irmã de O. Paulo Evaristo Arns. A Pastoral
atua em 3.186.000 municípios do País, através de 124 mil líderes
comunitários. Acompanha as gestantes e o desenvolvimento das
crianças. A redução da modalidade é significativa: 15 óbitos em cada
mil crianças nascidas vivas. A Pastoral da Criança atende em todo o
País 1.567.431 crianças".

Em nosso Estado, a ação da Pastoral da Criança foi destacada pelo
Governador Itamar Franco, e pelo Presidente do Conselho de
Segurança Alimentar - CONSEA -, O. Mauro Morelli. O Governador
assinou ontem, no Palácio da Liberdade, convênio entre a Secretaria
da Saúde e o CONSEA. O valor do convênio é de R$1.200.000,00
para combater a desnutrição no Estado, beneficiando-se 200 mil
crianças. Serão R$100.000,00 investidos em cada mês durante 12
meses. O convênio estipula que a Secretaria da Saúde vai capacitar
voluntários da Pastoral da Criança para atuar no combate à
desnutrição infantil que se concentra hoje mais nos vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Francisco. O trabalho será realizado
mensalmente, nas residências, com atuação básica na área da saúde
- vigilância nutricional da família e especialmente da criança. Existem
hoje, em Minas Gerais, 16.065 voluntários atendendo 165.785
crianças carentes. São atendidos 620 municípios, totalizando 3.200
comunidades. As equipes que comandam a capacitaçáo dos
voluntários são compostas de 773 pessoas.

Tenho acompanhado de perto o trabalho da Pastoral da Criança.
Quando era Vereadora em Betim, pudemos acompanhar e incentivar
a assinatura de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Betim e a
Pastoral da Criança, além de testemunhar o avanço desse trabalho.
As líderes comunitárias, de maneira voluntária, têm dedicado a vida
em benefício das crianças.

Também somos testemunhas de que, desde o início do ano
passado, Carmem Lúcia Costa, Coordenadora Estadual da Pastoral
da Criança, tem envidado esforços para que esse convênio fosse
firmado com o Governo Estadual. Agora, com a presença do
companheiro Adelmo Carneiro Leão e sua sensibilidade, por conhecer
o projeto e saber de seu grande alcance social, viabilizamos essa
parceria entre os órgãos públicos e a sociedade organizada.

Segundo a Coordenadora Estadual da Pastoral da Criança em



i 02
Minas, Carmem Lúcia Costa - a quem queremos saudar, por
conhecer de perto o seu trabalho -, o combate à desnutrição vai
beneficiar mães gestantes e crianças de O a 6 anos com alimentos em
quantidade e qualidade suficientes para atingir esse objetivo. O
trabalho a ser desenvolvido não é dar alimento às famílias, e sim
condições de produzirem e melhorarem a qualidade da alimentação
por meio de hortas comunitárias, roças e agricultura familiar, além de
projetos de geração de emprego e renda.

Quero lembrar Montes Claros, cidade em que há um trabalho
intenso e realmente profícuo na geração de renda, organizado pela
Pastoral da Criança, com várias parcerias.

Quero parabenizar o Secretário da Saúde, companheiro Adelmo
Leão; a Carmem Lúcia; o CONSEA, por meio de O. Mauro Morelli; por
sua sensibilidade e pelo papel que tiveram na assinatura desse
convênio, que possibilitará que mudemos a realidade por meio de uma
ação concreta de justiça social. E, sobretudo, as lideres da Pastoral
da Criança, que, aos milhares, têm, anonimamente, dado grande
contribuição para que as crianças tenham qualidade de vida e
efetivamente vida em nosso Estado.

Nesse contexto, quero relembrar que, no dia 5 de junho, teremos,
em Belo Horizonte, um ato público, organizado pela CUT e pelos
sindicatos e movimentos organizados, pela democracia, em apoio aos
movimentos sociais, porque estamos vendo, em nível nacional,
grande repressão a eles. Devido à situação que temos no País, com
desemprego e não-aplicação de recursos nos setores sociais para
pagamento da divida externa, vemos duas saídas: ou mudamos o
rumo, passando a investir nos movimentos sociais, ou o Governo
Federal terá que reprimir, cada vez mais, os nossos movimentos

Em Minas Gerais, sabemos que a verdadeira causa dos problemas
é outra. Não podemos admitir que a culpa dos problemas seja jogada
nas comissões de direitos humanos, nas coordenadorias e nos
movimentos organizados, pois temos lutado, diuturnamente, para que
os direitos sejam respeitados em todas as categorias, somos
favoráveis á vida de qualquer cidadão ou cidadã brasileira, sem
exclusão.

Esse convênio vai fortalecer um movimento social organizado, uma
pastoral social ligada à CNBB, que tem dado grande contribuição para
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que os direitos humanos sejam mais respeitados, pois o direito à
vida é prioritário. Esperamos que esse ato positivo venha
contrabalançar tantos problemas existentes e tanta incompreensão
com os movimentos sociais organizados, como o MST e tantos outros.

Temos de elogiar aquilo que é positivo - e esse é o nosso
compromisso -, mas temos de questionar fatos como esse, que
incriminam os movimentos organizados de direitos humanos por uma
morte; pelo contrário, sempre defendemos a vida.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputada Maria Tereza Lara,
parabenizo-a por suas palavras. Conhecemos o trabalho da Pastoral
da Criança em minha cidade, Uberaba. Concordo que é um trabalho
extremamente importante, porque leva a consciência à base,
começando pela criança. Portanto, parabenizo a Igreja Católica, de
que faço parte, por essa iniciativa.

No que diz respeito ao CONSEA, solicito a V. Exa., como
representante desta Casa, que leve a mensagem de que, na
agricultura do nosso Pais, está o emprego mais barato. Isso é
importante, porque pode gerar riqueza e balança comercial de 15
bilhões positivos. Às vezes, falam que o café - um dos maiores
produtos de exportação - é produzido pelos grandes agricultores; pelo
contrário, a cultura do café é feita por pequenos agricultores, que
ainda precisam de vários trabalhadores para colhê-lo, porque não têm
máquinas para colher o produto.

Não tenho percebido, por parte do CONSEA, uma posição de defesa
da política agrícola. Existe a defesa da reforma agrária. A defesa da
política agrícola deve ser promovida junto com a reforma agrária ou
deve-se fazer a defesa da política agrícola antes da reforma agrária,
porque, sem política agrícola, não há reforma agrária. Portanto,
solicito a V. Exa. que leve essa mensagem ao CONSEA. Muito
obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradecemos a intervenção de V.
Exa. Esse passo foi muito importante, e muitos passos positivos ainda
serão dados pelo CONSEA e pelo Governo do Estado, a fim deo investir recursos na área social. Obrigada.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando os Deputados para a extraordinária de logo mais, ás
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de
amanhã, dia 1 1 , às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA
FINANCEIRO

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro
de maio de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ronaldo Canabrava, Mauro Lobo, Dinis Pinheiro e Maria
Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. O Deputado Dinis Pinheiro, com a palavra, faz a leitura de
dois fax recebidos pela Comissão: o primeiro, encaminhado pelo Sr.
Paulo Sérgio Cavalheiro, Chefe do Departamento de Fiscalização do
Banco Central do Brasil, justificando a ausência do Sr. Paulo Augusto
Andrade na presente reunião; e o segundo, encaminhado pelo Sr.
Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil, justificando a sua ausência na reunião. O Presidente
comunica que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Paulo Augusto
Andrade, Chefe do Departamento de Fiscalização do Banco Central
em Minas Gerais, e Roberto Meira de Almeida Barreto,
Superintendente Estadual do Banco do Brasil, os quais, conforme
correspondência lida, não poderão comparecer. Dessa forma, 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, 31 de maio de 2000.
Ronaldo Canabrava, Presidente - Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva

- Sebastião Costa - Maria Tereza Lara.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

RIO SÃO FRANCISCO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de
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dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Pimenta, Sebastião Costa e Wanderley Ávila, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Costa , no exercício da Presidência, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente, Deputado Sebastião Costa, passa
a correspondência para o relator, Deputado Carlos Pimenta, para
análise. A seguir, o Presidente passa à discussão e votação de
proposições da Comissão. O Deputado Carlos Pimenta requer seja
ouvido o Sr. Manuel Lopez Martin, Técnico-Agrícola e Especialista em
Aguas, que trará a esta Comissão Especial a contribuição de seus
conhecimentos específicos sobre o assunto. Submetido à votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo , o Deputado Wanderley Ávila
requer sejam formulados convites aos Srs. Marcos Gonçalves,
Presidente da Companhia de Navegação do Rio São Francisco -
FRANAVE -, e José Humberto Borato Jabbur, Superintendente de
Administração da Hidrovia do São Francisco, para que compareçam a
reunião desta Comissão. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Carlos Pimenta, autor do requerimento que motivou o convite ao Sr.
Manuel Lopez Martin, que por sua vez, faz a sua exposição.
Participam dos debates os parlamentares presentes. Cumprida a.
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e do convidado convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Marco Régis, Presidente - Sebastião Costa - Carlos Pimenta -

Wanderley Avila.	 -
ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COM ISSAO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutor Viana, Antônio Carlos Andrada (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús, por indicação da Liderança do PSDB) e
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Vieira, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
comissão. Encontram-se presentes também os Deputados José
Henrique, Ambrósio Pinto, Edson Resende e Dinis Pinheiro. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo 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 da Comissão presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Pedro Magalhães Bifano, Presidente
da Companhia de Distritos Industriais - CDI -, que prestará
esclarecimentos sobre as obras que estariam sendo realizadas pela
empresa no Município de Barbacena, em área de terreno ainda não
pertencente à Prefeitura local e que se encontra "sub judice", para
implementação de um distrito industrial. A Presidência registra ainda a
presença dos Senhores Sandro Starling e José Henrique Santana,
respectivamente, Assessor da Presidência e Gerente Administrativo e
Financeiro da CDI. O Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do
requerimento que suscitou esta reunião, usa a palavra e tece suas
considerações iniciais sobre o assunto em debate. Com a palavra, o
Sr. Pedro Magalhães Bifano e seus assessores, cada um por sua vez,
entregam aos membros da Comissão cópias de documentos
referentes à construção do distrito industrial de Barbacena. Segue-se
amplo debate, com a participação dos Deputados e do convidado,
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, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Miguel

Martini - Paulo Piau - Sargento Rodrigues.	 -
ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio,
Biiac Pinto, Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ambrósio Pinto,
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Doutor Viana e e lv p José. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Flávio Góes Menecucci, Diretor-Geral do DER-
MG e José Elcio Santos Montese, Chefe do 61 DRF-DNER, acerca
das condições operacionais das rodovias federais, delegadas ou não
ao Estado, em especial a BR-040, bem como examinar a matéria
constante na pauta. O Presidente, informa, ainda, a designação de
novo relator para o Projeto de Lei n° 12199 (Deputado Bilac Pinto).
Passa-se à 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
oportunidade, o relator, Deputado Dinis Pinheiro, faz uso do prazo
regimental para emissão de seu parecer sobre o Projeto de Lei n°
160199. Em seguida, o Deputado Bilac Pinto emite seu parecer, no 20
turno, sobre o Projeto de Lei n° 362/99, o qual conclui pela aprovação
da matéria na forma do vencido no 10 turno. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de matérias que dispensam
a apreciação do Plenário. Colocado em votação, é aprovado o
Requerimento n° 1.385199, da Comissão de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas. Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
seguintes requerimentos: do Deputado Carlos Pimenta solicitando
sejam convidados os Srs. Maurício Guedes de Mello, Secretário de
Transporte e Obras Públicas, Flávio Góes Menecucci, Diretor-Geral do
DER-MG, e José Elcio Santos Montese, Chefe do 6 1 DRF-DNER, para
debaterem com os membros da Comissão o prosseguimento das
obras do trecho da BR-135 que liga as cidades de Itacarambi a
Montalvânia; do Deputado Álvaro Antônio solicitando que se peça à
SUDECAP que encaminhe à Comissão, até o dia 29 de maio, cópia
do relatório conclusivo avaliativo da situação da obra viária denominda
Via-240 (trecho Belo Horizonte-Santa Luzia), realizado pela empresa
Patroll e que se formalize convite aos diretores das empresas
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Engesolo, Construtora Apia, ECP EngenhariA e Planex,
responsáveis pelo projeto, pela execução e pela fiscalização da obra
viária denominada Via-240 (Belo Horizonte-Santa Luzia), para
esclarecimentos, em virtude de noticias publicadas no jornal "Estado
de Minas", de 231512000 sob o título "21 Milhões Jogados no Lixo". Em
seguida, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, convida a compor a
mesa os Srs. Fabricio Torres Sampaio, Vice-Diretor-Geral do DER-
MG, representando o Senhor Flávio Góes Menecucci, Diretor-Geral do
DER-MG, e José Elcio Santos Montese, Chefe do 61 DRF-DNER. O
Presidente, na qualidade do autor do requerimento que suscitou o
referido debate, apresenta o relatório de visita à Rodovia BR-040 -
trecho Belo Horizonte - Sete Lagoas e passa a palavra aos
convidados para que façam suas considerações iniciais. Em seguida,
ocorre debate entre os Deputados e os respectivos convidados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Alvaro António, Presidente - Bilac Finto - Olinto Godinho - Dinis

Pinheiro - lvair Nogueira.
ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo
Morais, Maria José Haueisen, Carlos Pimenta e Glycon Terra Pinto,
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Ivo José e Paulo Piau. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cabo Morais, 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 presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e
passa à 22 Farte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com  a
palavra, a Deputada Maria José Haueisen, relatora do Projeto de Lei
n° 58199, no 1 0 turno, emite parecer pela aprovação da matéria na
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forma do Substitutivo ti° 1, que apresenta. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer. O Presidente, relator do Projeto de
Lei n° 89912000, no V turno, emite parecer que conclui pela
aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o parecer. Em seguida, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n°
92112000, no 1 1 turno, ao Deputado Carlos Pimenta, que emite
parecer pela aprovação da proposição na forma proposta. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 31 Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. São votados e aprovados os seguintes requerimentos: do
Deputado Cabo Morais, em que passa a presidência à Deputada
Maria José Haueisen, para solicitar realização de audiência pública a
fim de debater, com convidados, o depósito irregular de lixo industrial
proveniente de outros municípios, utilizado parcialmente como
combustível para fabricação de cal em Córrego Fundo, Formiga e
Arcos, e, ainda, averiguar denúncias de poluição e liberação de
dioxinas; da Deputada Maria José Haueisen, solicitando realização de
audiência pública para debater o Projeto de Lei n° 932/2000, com
representantes da COPASA-MG e IGAM e pedindo informações à
FEAM sobre o processo de licenciamento ambiental e o cumprimento
das respectivas ações de controle ambiental por parte do Curtume
Alves Correia, de Curvelo; e do Deputado Ivo José, solicitando
realização de audiência pública em Ipatinga, para discutir, com
autoridades, associações e pescadores, a • atividade pesqueira
amadora na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, no Vale do Aço.
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, 31 de maio de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria José Haueisen

- Agostinho Patrús.	 -
ATA DA 162 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia vinte e seis de maio de dois mil, comparecem

no auditório do Colégio Pitágoras, situado na Rua Fulgêncio Nogueira,
399, Centro, na cidade de Almenara, os Deputados Dimas Rodrigues,
AFIton Vilela, João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião, destinada a audiência pública, tem por
finalidade discutir as consequências do fechamento das barreiras
sanitárias do Estado, tendo em vista o programa de erradicação da
febre aftosa. O Presidente registra a presença dos Srs. José Alberto
Silva Lira, representante da Secretaria de Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária do Estado da Bahia; Chauer Chequer Filho, Prefeito
de Almenara; Ricardo Peris de Michelis, da EMATER-MG; Alivaldo
José Lopes das Neves, do IMÃ; Ricardo Mendes Pinto, Psresidente
da AMBAJ; Iracy Dias de Lacerda, da CREDIAL; José Virgínio G.
Freitas, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Almenara;
Franklin Batista Almeida, Presidente do Sindicato Rural de Joaima;
Ricardo Demicheli, Gerente da EMATER-MG; Ubiratan Caires Ribeiro,
Presidente do Sindicato Rural de Rubim; Vandercy Ferraz Souto,
Presidente da Câmara Municipal de Rubin; Jairo Murta, Prefeito do
Municipal de Felisburgo; Wilson Ferreira Coutinho, Presidente da
Câmara Municipal de Monte Formoso; representantes de
cooperativas; Prefeitos, Presidentes de Câmaras, Vereadores e
autoridades da região. Em seguida, a Presidência convida os
Deputados presentes e os Srs. Chaeur Chequer Filho, Prefeito
Municipal de Almenara; Ricardo Demicheli, Gerente da EMATER-MG;
Alivaldo José Lopes da Neves, do IMA; e José Alberto Silva Lira,
representante da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma
Agrária do Estado da Bahia, a tomar assento à mesa. Logo após, o
Deputado Dimas Rodrigues passa a coordenação dos trabalhos ao
Deputado Márcio Kangussu, que, em seguida, tece comentários
iniciais sobre o tema. A seguir, o Sr. Chauer Chequer Filho usa da
palavra para falar da satisfação em receber a Comissão na cidade.
Continuando, os Srs. José Alberto Silva Lira, Ricardo Demicheli, Peris
de Michelis e Alivaldo José Lopes das Neves discorrem sobre a
questão e participam de debate com os Deputados e os demais
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrada essa
fase, o Deputado Dimas Rodrigues reassume a Presidência e passa a
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palavra ao Deputado João Batista de Oliveira que apresenta
requerimento em que solicita ao Diretor-Geral do IGAM que proceda à
análise dos pedidos de outorga junto a esse instituto para os projetos
de irrigação que dependem de crédito rural, especialmente os da
região mineira da SUDENE. O Deputado Márcio Kangussu, solicita
audiência pública da Comissão com o Diretor-Geral do DER-MG, para
tratar da situação das estradas vicinais, indispensáveis ao
escoamento da produção agropecuária, da região do vale do
Jequitinhonha. Encaminhando esse requerimento, o Deputado João
Batista solicita seja convidado, também, o Secretário de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para participar dessa reunião.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. O Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao
Deputado Márcio Kangussu e solicita seja enviado ofício ao
Governador do Estado pedindo-lhe que sejam repassadas às
Prefeituras da região as verbas destinadas às construções de
barragens e obras municipais. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Em seguida a Presidência agradece o comparecimento
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, 26 de maio de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Batista de Oliveira - Márcio

Kangussu - Ailton Vilela.	 -	 -
ATA DA Y REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA UEMG
Às quinze horas do dia vinte e nove de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique,
Maria Tereza Lara, Amilcar Martins e Edson Rezende, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a
Presidência esclarece que a reunião se destina a apreciar o relatório
final da Comissão, o qual é lido pelo relator, Deputado Edson
Rezende. Na fase de discussão, a Deputada Maria Tereza Lara
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apresenta algumas sugestões, que são aceitos por todos.
Encerrada a discussão, a Presidência coloca em votação o relatório
final, acrescido das propostas, o qual é aprovado por unanimidade. A
Presidente agradece e parabeniza a todos os membros da Comissão,
bem como a toda a assessoria, e informa que o conteúdo da reunião
se encontra registrado nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência suspende os trabalhos por alguns instantes
para a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, a
Presidente solicita ao Deputado Amilcar Martins que proceda á leitura
da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, a Presidente declara encerrada a reunião e concluídos
os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara, Presidente - Amilcar Martins - Edson Rezende -

José Henrique.
ATA DA 52 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e cinquenta e cinco minutos do dia trinta de maio de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Paulo, Geraldo Rezende e Bené Guedes, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Geraldo Rezende, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, informa que a
reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da Comissão, determina
a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Bené Guedes para atuar como escrutinador.
Realizada a votação, o escrutinador anuncia que foi eleito Vice-
Presidente, com três votos, o Deputado Geraldo Rezende; que após
ser empossado pelo Presidente, agradece a escolha de seu nome e a
confiança nele depositada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Bené Guedes.
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ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
Às dez horas e cinco minutos do dia trinta de maio de dois mil,

comparecem ria Sala das Comissões os Deputados João Paulo,
Geraldo Rezende e Bené Guedes, membros da supracitada
Comissão. Registra-se, também, a presença do Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Geraldo Rezende, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que
se encontra em poder da Mesa e à disposição dos Deputados a
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" no dia 251512000
e comunica que o Sr. Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, Secretário de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, encaminhou fax,
explicando seu não comparecimento à reunião realizada no dia
231512000. A Presidência determina à assessoria da Comissão que
tome as devidas providências quanto à correspondência recebida.
Após, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e a debater as elevadas taxas ou tarifas cobradas aos
usuários da rodoviária de Belo Horizonte e a constante prorrogação do
contrato firmado entre o DER-MG e a ADTER. O Presidente esclarece
que os convidados não puderam comparecer à reunião em razão de
compromissos anteriormente assumidos. Após, sugere seja reiterado
o convite para a reunião do dia 20/6/2000, aos Srs. Flávio Menicucci,
Diretor-Geral do DER-MG; João Henrique Café de Souza Novaes,
advogado da Administradora de Terminais Rodoviários S.A. - ADTER
-; e Jarbas Soares Júnior, Promotor de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. A sugestão é
acatada pelos Deputados. Passa-se à discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Bené Guedes procede à leitura do parecer do
Projeto de Lei n°142/99, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria no 20 turno, na forma do vencido em 1° turno. Após, tendo em
vista que a matéria a ser apreciada é de autoria dos Deputados João
Paulo, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, passa-se a
Presidência da Comissão ao Deputado Geraldo Rezende. Com a
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palavra, o Deputado Bené Guedes lê o parecer sobre o Projeto de
Lei n° 513199, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no
2° turno. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os pareceres. O Deputado João Paulo reassume a
direção dos trabalhos e esclarece que o Projeto de Lei n° 93212000,
não será apreciado nessa reunião. Passa-se à discussão e votação de
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar
apresenta requerimento em que solicita seja ouvido o Presidente da
COPASA-MG, a fim de se instruir o Projeto de Lei n° 932/2000;
solicita, ainda, sejam ouvidos os convidados que menciona, para tratar
de possíveis denúncias sobre a prestação de serviços praticada pelas
empresas TELEMAR, Telemig Celular, Maxitel e Vésper. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes.

ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e quinze minutos do dia trinta de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Miguel Martini e Olinto Godinho, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e dá ciência do recebimento de ofícios dos Srs. Murílio de
Avellar Hingel, Secretário da Educação; José Augusto Trópia Reis,
Secretário da Fazenda; César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social;
Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal, e Lázaro de Mello Brandão. O Presidente
informa, ainda, o recebimento das seguintes proposições, bem como
os relatores a que foram distribuídas: no 2 1 turno, ao Deputado
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Rêmolo Aloise, os Projetos de Lei n
o
s 328, 537 e 587199 e

83112000; ao Deputado Olinto Godinho, os Projetos de Lei n°5 109 e
450199, 821 e 92112000; ao Deputado Eduardo Hermeto, os Projetos
de Lei n

o
s 596199, 789 e 97812000; ao Deputado Rogério Correia, o

Projeto de Lei n°915/2000; ao Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei
no 89312000; e ao Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n°
90912000. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A requerimento do Deputado Olinto Godinho são retirados
da pauta os Projetos de Lei n os 819 e 785/2000. Durante a discussão
do parecer, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 638199, mediante o qual
o relator (Deputado Mauro Lobo, em virtude de redistribuição) conclui
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Política e Agropecuária e Agroindustrial, é concedida vista ao
Deputado Miguel Martini. E, também, concedida ao Deputado Olinto
Godinho vista do parecer sobre o Projeto de Lei n° 83812000,
mediante o qual o relator, Deputado Mauro Lobo, conclui pela
aprovação da matéria com a Emenda n° 1, que apresenta. Após
discussão e votação, são aprovados, em 1 1 tumo, os pareceres que
concluem pela aprovação do Projeto de Lei n° 2212000 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, que apresenta (relator Deputado Miguel Martini, em
virtude de redistribuição); do Projeto de Lei n o 650199 (relator
Deputado Mauro Lobo, em virtude de redistribuição); do Projeto de Lei
no 553199 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela comissão
de Direitos Humanos (relator Miguel Martini, em virtude de
redistribuição); do Projeto de Lei n° 703199 na forma do Substitutivo n°
1, com a Emenda n° 1, que apresenta (relator Deputado Márcio
Cunha); do Projeto de Lei n° 80112000, com as Emendas n

o
s 1 e 2, da

. Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 3 (relator:
; Deputado Mauro Lobo, em virtude de redistribuição). Após discussão

e votação, são aprovados, em 2 0 turno, os pareceres que concluem
pela aprovação do Projeto de Lei n°915/2000 na forma do vencido em
1° turno, (relator: Deputado Olinto Godinho, em virtude de
redistribuição); do Projeto de Lei n°596/99 na forma do vencido no 11

turno (relator Deputado Márcio Cunha, em virtude de redistribuição);
a do Projeto de Lei n° 593199, (relator: Deputado Mauro Lobo, em
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virtude de redistribuição); do Projeto de Lei n° 587/99, na forma do
vencido no 1° turno (relator: Deputado Miguel Martini, em virtude de
redistribuição); do Projeto de Lei n o 531199 na forma do vencido no 1
turno (relator Deputado Mauro Lobo, em virtude de redistribução).
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Colocados em votação, são
aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do Deputado Rogério
Correia (4), em que solicita a realização de debate público, em
Plenário, para se avaliar a implementação da atual Lei n° 12.040 e se
discutirem propostas de mudanças contidas no Projeto de Lei n°
83012000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do
produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios; em que
solicita seja encaminhado aos Secretários da Educação e da Fazenda
pedido de informações sobre o Projeto de Lei n° 712199; em que
solicita seja encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de
informações sobre os Projetos de Lei n o

s 530/99 e 627199; do
Deputado Márcio Cunha, em que solicita a realização de audiência
pública desta Comissão para se debater o aumento da carga tributária
das microempresas, com a nova lei do Micro Gerais, e que se convide
o Secretário da Fazenda e representantes da FIEMG, da ACM-MG, da
CDL e do SEBRAE; do Deputado Miguel Martini, em que solicita
reunião desta Comissão para se obterem informações sobre os
precatórios cíveis que se encontram em poder do Tribunal de Justiça
do Estado com diversos órgãos, entre eles a Secretaria da Fazenda, a
Procuradoria Geral da Fazenda , o Presidente do Tribunal de Justiça e
outros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise - Olinto

Godinho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°799/2000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°

79912000 dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo e
do turismo sustentável no Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 181212000, a proposição foi
distribuída às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O ecoturismo é a prática de turismo e lazer em áreas naturais,

utilizando, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural; assim,
incentiva a sua conservação, promove a formação de consciência
ambiental e garante o bem-estar das populações envolvidas.

O que diferencia o ecoturismo do turismo tradicional é a postura
exigida do turista quanto ao respeito às comunidades e às suas
condições naturais e culturais, em consonância com o
desenvolvimento econômico trazido por essa atividade. A interação
educacional é outro importante aspecto dessa modalidade turística,
pois busca preparar e sensibilizar o turista, a população local e a
flutuante e os profissionais envolvidos na preservação da natureza e
do patrimônio natural, histórico e cultural.

Atualmente, estima-se que mais de meio milhão de pessoas
praticam o ecoturismo no Brasil. No mundo, ele representa 10% do
mercado turístico. Entretanto, no Brasil, representa apenas 0,03% do
mercado turístico, a despeito de todo o nosso potencial e do fato de
poder constituir um fator de grande geração de empregos em um
futuro próximo.

Minas Gerais, em especial, tem um grande potencial ecoturístico,
representado por sua natureza, sua geografia contrastante, seu clima
predominantemente ameno, sua cultura, pela alegria do seu povo e
pelo seu patrimônio histórico.

Assim sendo, o ecoturismo deve ser visto como um grande e
importante fator de desenvolvimento do Estado, o que exige uma
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legislação especial para a matéria, visando a direcionar as ações
do poder público e da iniciativa privada para a busca de um
desenvolvimento sustentável.

Entretanto, a despeito da grande importância da matéria, a
Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, por meio do
Substitutivo n° 1, propôs transformar o projeto em tela em apenas
mais um item do art. 31 da Lei Estadual n° 12.398, de 12/12196, que
dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo.

Por discordar deste posicionamento, uma vez que o tema merece
um tratamento mais aprofundado, com uma legislação própria, que
regulamente todas as atividades ecoturisticas no Estado, e
entendendo que o Substitutivo n° 1 representa um retrocesso em
relação à idéia inovadora e oportuna do projeto em epígrafe, esta
Comissão apresenta o Substitutivo n° 2, que estabelece a política
estadual de desenvolvimento do ecoturismo, com as devidas
alterações no texto original do projeto de lei.

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

79912000 na forma do Substitutivo n.° 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°2

Estabelece a política estadual de desenvolvimento do ecoturismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 0 - A política estadual de desenvolvimento do ecoturismo,

respeitado o disposto na Lei n° 12.398, de 12 de dezembro de 1996, e
em conformidade com a legislação ambiental em vigor, tem por
objetivo estabelecer normas e princípios para os programas
governamentais e os empreendimentos privados voltados para o
ecoturismo.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se ecoturismo
a prática de turismo em áreas naturais, utilizando, de forma
sustentável, o patrimônio natural, histórico e cultural, incentivando a
sua conservação, promovendo a formação de consciência
ambientalista e garantindo o bem-estar das populações envolvidas.

Art. 20 - São diretrizes da política estadual de desenvolvimento do
ecoturismo:

- a compatibilização das atividades de ecoturismo com a
preservação:
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a) do meio ambiente e da biodiversidade;
b) dos bens de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico

e espeleológico;
e) das formas de expressão e dos modos de criar, fazer e viver das

localidades envolvidas no projeto;
d) dos acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de

atividades recreativas, desportivas ou de lazer;
e) das características da paisagem;
II - a coriscientização da população local sobre a importância do

ecoturismo, bem como a sua estimulação e capacitação para a
realização dessa atividade;

III - a prevenção da poluição ambiental.
IV - a geração de emprego e renda e de ações de incentivo ao

desenvolvimento econômico da região explorada.
Art. 3°. - O Poder Executivo priorizará, na implantação desta lei, a

parceria com:
- a iniciativa privada;

II - a comunidade, compreendendo a população local e a flutuante;
III - as organizações não governamentais;
IV - a comunidade científica.
V - as instituições públicas internacionais;
VI - outros órgãos e instituições do poder público.
Art. 41 - A implantação de empreendimento ou de serviço voltado

para a exploração do ecoturismo dependerá da aprovação prévia, pelo
órgão estadual competente, de projeto de exploração turística que
contemple:

- estudo do impacto da atividade econômica sobre os elementos
discriminados no inciso 1 do art. 2° desta lei;

II - ações voltadas para a conscientização e sensibilização do
profissional atuante no empreendimento, do turista e da população
local e da flutuante quanto à necessidade de preservação dos
elementos discriminados no inciso 1 do art. 2° desta lei;

III - programa de redução de resíduos antrópicos e instalação de
serviço para sua coleta, tratamento e destinação segura.

IV - definição de medidas destinadas à proteção da área e seu
entorno, entre as quais se incluem a determinação da capacidade de
carga do local e a forma de utilização das trilhas e dos caminhos;
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V - previsão de avaliação periódica do impacto citado no inciso 1

deste artigo
Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto neste artigo, no

todo ou em parte, implicará multa e o embargo do empreendimento,
com a suspensão de suas atividades, sem prejuízo das demais
sanções legais cabíveis.

Art. 50 - Poderão ser concedidos incentivos fiscais ou financeiros a
empreendimentos de instituições públicas ou privadas que
apresentem projeto especifico, com definição de metas, cronograma
de implantação e documentação comprobatória da adequação do
empreendimento às exigências contidas nesta lei.

§ 1° - Serão priorizados os empreendimentos que contemplem:
- a pesquisa e a implantação de processos que utilizem tecnologias

não degradadoras do meio ambiente;
II - a realização de programas de capacitação em atividades

turísticas das comunidades envolvidas no respectivo empreendimento;
III - campanha de divulgação do potencial turístico regional e

estadual;
IV - confecção de material didático e informativo relativo á

conservação do patrimônio natural, histórico e cultural do Estado.
§ 21 - Os incentivos de que trata este artigo serão concedidos em

forma de crédito especial, dedução ou isenção total ou parcial de
impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades, a serem estabelecidas pelo Poder Executivo.

§ 30 o Poder Executivo avaliará periodicamente o cumprimento dos
projetos aprovados nos termos deste artigo.

Art. 61 - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão
por conta de:

- recursos orçamentários estaduais e municipais;
II - linhas de créditos de instituições financeiras públicas e privadas;
III - incentivos financeiros e fiscais;
IV - recursos provenientes de fundos estaduais e municipais de

turismo;
V - recursos provenientes de organismos, entidades ou empresas

nacionais e internacionais, públicas e privadas.
Art 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a contar da data de sua publicação.
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Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Márcio Cunha, relator - Alberto Bejani -

Olinto Godinho.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 148199

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a publicação de matérias no "Minas Gerais",
órgão oficial dos Poderes do Estado.

Aprovado no 1 1 turno em sua versão original, o projeto retorna a esta
Comissão para receber parecer para o 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise visa a dar nova configuração ao "Minas

Gerais", cujas publicações se fariam em cadernos específicos, com
páginas distintas e numeração própria, sob os títulos "Diário do
Executivo", "Diário do Legislativo", "Diário do Judiciário" e
"Publicações de Terceiros".

Pretende determinar o projeto, outrossim, que as publicações do
expediente do Tribunal de Contas do Estado sejam feitas, sob título
próprio, no caderno "Diário do Legislativo".

Por fim, a proposição tem por objetivo estabelecer que a matéria a
ser inserida no caderno "Diário do Legislativo" obedeça à ordem
estabelecida pelo próprio Poder.

E fato notório que em um mesmo caderno do "Minas Gerais" são
publicadas matérias de vários órgãos e entidades, o que dificulta
sobremaneira o seu manuseio por parte dos leitores.

A proposição, se aprovada, facilitará consideravelmente a leitura do
jornal oficial do Estado, proporcionando, assim, maior publicidade às
matérias nele veiculadas.

Observa-se que o assunto já foi amplamente discutido quando da
tramitação do projeto pelas comissões técnicas e pelo Plenário da
Casa, que aprovou a proposição sem ressalva.

Ratificamos nosso posicionamento no 1 0 turno, uma vez que,
conforme já foi ressaltado, a matéria é conveniente e oportuna.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação no 20 turno, do
Projeto de Lei n° 148/99 em sua versão original.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico

Rafael - Sargento Rodrigues - Paulo Piau.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 160199

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria da Deputada Maria OUvia, o projeto de lei em tela
concede passe livre no transporte coletivo intemiunicipal do Estado
aos Oficiais de Justiça e aos Comissários de Menores.

No 10 turno, foi a proposição aprovada com as Emendas n°s 1 e 2.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer nos

termos do art. 189 do Regimento Interno. Segue anexa a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente para o cumprimento de

suas relevantes funções judiciais, os Oficiais de Justiça e os
Comissários de Menores às vezes utilizam o transporte coletivo
intermunicipal.

É oportuno ressaltar, no entanto, que esses servidores não recebem
auxílio financeiro para o exercício de seus trabalhos funcionais
oriundos da gratuidade de justiça, quando têm de se deslocar para
Comarcas diferentes dos seus respectivos domicílios.

As emendas apresentadas no 1° turno vieram aperfeiçoar o projeto,
fazendo pequenos ajustes que eram necessários para o cumprimento
da futura lei. A Emenda n° 1 concede ao Poder Judiciário o controle do
passe livre para esses auxiliares da justiça. A Emenda n° 2 transfere o
ônus da concessão do passe livre para o Estado, dispondo que as
despesas decorrentes da futura lei deverão ser incluídas nas dotações
orçamentárias destinadas ao Tribunal de Justiça.

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

160/99 no 21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Álvaro Antônio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Bilac Pinto -
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Ivair Nogueira - Olinto Godinho.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N° 160199
Concede passe livre no transporte coletivo intermunicipal do Estado

aos Oficiais de Justiça e Comissários de Menores e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Aos Oficiais de Justiça e aos Comissários de Menores,

quando do cumprimento de diligências em processos oriundos de
gratuidade de justiça, secretarias criminais, juizados cíveis e criminais
e juizado da infância e da juventude, fica garantido o transporte
coletivo gratuito no âmbito intemiunicipal.

Art. 21 - As despesas decorrentes desta lei deverão ser incluídas nas
dotações orçamentárias destinadas ao Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 31 - O Poder Judiciário exercerá o controle do passe livre
através de autorização para diligência a ser cumprida por esses
auxiliares da justiça.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 193199
Comissão de Administração Pública

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

o Instituto Mineiro do Café- IMC - e dá outras providências.
Aprovado em 1 1 turno, vem, agora, o projeto a esta Comissão para

receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do caput" e do § 1° do
art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame, na forma do vencido em 1° turno, cria o

Conselho do Agronegócio de Minas Gerais- MINASAGRO-,
subordinado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com o objetivo de assegurar a participação dos
agentes do agronegócio do Estado na condução da política agrícola,
conforme o disposto no § 1 0 do art. 247 da Constituição do Estado.

0 citado dispositivo constitucional prevê que o Estado adotará
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programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a
produção agropecuária, a organizar o abastecimento alimentar, entre
outros objetivos ligados à política rural. Prevê, ainda, que, para a
consecução desses objetivos, será assegurada a participação dos
setores de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, e
dos setores de comercialização, armazenamento, transporte e
abastecimento.

O vencido no 1 1 turno altera substancialmente a proposta inicial do
Governador do Estado, que consistia na criação do Instituto Mineiro
do Café, órgão destinado a dar suporte à cafeicultura mineira e a
coordenar ações de amparo a todos os participantes de sua cadeia
produtiva.

Entretanto, como bem apontou a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, em seu parecer para o l turno, o órgão a ser criado
deve ter maior abrangência, de forma a instrumentalizar o processo
produtivo de outros setores que se enquadram no agronegócio
mineiro.

Dessa forma, o vencido contempla não apenas a cafeicultura, mas
também os demais setores, produtores de alimentos e outros produtos
de origem animal e vegetal, integrando todos os agentes da cadeia,
envolvendo as fases que antecedem a produção, como a pesquisa
agropecuária, a fabricação e a venda de insumos, máquinas e
implementos agrícolas, até as etapas posteriores à colheita, como o
beneficiamento, a comercialização e a industrialização dos produtos
agrícolas. Assim, o projeto, além de adquirir maior amplitude, atende
melhor ao interesse público.

No que concerne especificamente ao impacto na administração
pública, devem-se ressaltar dois pontos.

Primeiramente, o Conselho contará com uma estrutura simples,
composta de membros dos mais diversificados setores da economia
agroindustrial mineira e do poder público estadual, rn remuneração
para os seus componentes. Assim, a criação desse ;nselho se dará,
praticamente, sem ônus para o Estado.

Um segundo aspecto a ser salientado é que o Cons. no a ser criado
guarda grande semelhança, no que diz respeito a seus objetivos, suas
finalidades e sua composição, com o Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA-, instituído pela Lei n°11.405, de 2811194, que dispõe
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sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e dá outras
providências. Vê-se, portanto, que, uma vez criado o MINASAGRO, o
poder público estadual disporá de dois Conselhos, com competências
praticamente idênticas, para tratar da mesma matéria, apenas com um
enfoque diferente. Dessa forma, urge extinguir o CEPA para que não haja
sobreposição de competências na administração pública estadual, no
âmbito do setor agropecuário e para atender ao princípio constitucional da
razoabilidade dos atos administrativos.

Cumpre, ainda, salientar, no tocante à composição do MINASAGRO,
que este conta com a participação de 22 membros, sendo 11
representantes do poder público e 11 representantes da iniciativa privada.
Entretanto, entre os representantes do poder público, incluem-se o
Presidente das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. -
CEASA-MG - e o Presidente da Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais- CASEMG. Ocorre que, com o Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal, o Poder Executivo foi autorizado pela
Assembléia Legislativa, por meio da Lei n° 12.422, de 27112196, a alienar
a sua participação acionária nas referidas empresas. Assim sendo, ao
serem privatizadas, ocorrerá um desequilíbrio na representatividade do
poder público no Conselho, fazendo-se necessário alterar a composição
do MINASAGRO, de modo a garantir a supremacia do interesse público e
o cumprimento dos ditames do art. 247, § 10, da Constituição do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 193/99

na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n° 1 a 3, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se o seguinte art. 61 , renumerando-se os demais:
"Art. 6° Fica extinto o Conselho Estadual de Política Agrícola- CEPA -

criado pela Lei n° 11.405, de 28 de janeiro de 1994.".
EMENDA N°2

Dê-se ao inciso 1 do art. 4 0 a seguinte redação e acrescentem-se ao
mesmo artigo os seguintes incisos II e III, renumerando-se os demais:

"Art. 40- .........................................................
- o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

que será seu Presidente;
11 - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura,
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Pecuária e Abastecimento;

- o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda.".
EMENDA N°3

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... .- O inciso 1 do art. 2° e o inciso III do art. 3 0 da Lei n° 11.744, de

16/1/95, passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 20 -	 ..............
- à execução de programas aprovados pelo Conselho do Agronegócio

de Minas Gerais - MINASAGRO-;
Art. 30 -	 .................

III - as associações de produtores rurais devidamente legalizadas, que
participem de programas aprovados pelo MINASAGRO e executados
pelas entidades condutoras da política agrícola do Estado.'.".

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Paulo Piau.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI N° 193199
Cria o Conselho do Agronegócio de Minas Gerais - MINASAGRO - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Conselho do Agronegócio de Minas Gerais -

MINASAGRO -, subordinado à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de assegurar a participação
dos agentes do agronegócio do Estado de Minas Gerais na condução da
política agrícola, conforme o disposto no § 1 0 do art. 247 da Constituição
do Estado-

Art. 20 - O MINASAGRO tem como missão a expansão e a melhoria da
competitividade do agronegócio estadual, bem como o incentivo à
agregação de valor aos produtos agropecuários.

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, entende-se por agronegócio o
processo que envolve as atividades de produção agropecuária, de
classificação, seleção, higienização, embalagem e transformação dos
produtos agropecuários, de fornecimento de insumos, de agroindústria,
de comercialização e das que dão suporte ao fluxo de produtos até a
mesa do consumidor final e à indústria em geral, visando a assegurar e
conquistar novos mercados.
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Art. 4°- O MINASAGRO tem a seguinte composição:

- o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
que será seu Presidente, tendo como suplente o Secretário Adjunto;

II - o Delegado do Ministério da Agricultura e do Abastecimento em
Minas Gerais;

III - o Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais - EPAMIG -;

IV - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais- EMATER-MG -;

V- o Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA-;
VI - o Presidente da Fundação Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS -;
VII - o Presidente das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.

- CEASA-MG -;
VIII - o Presidente da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de

Minas Gerais - CASEMG -;
IX - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

S.A. - BDMG -;
X - um representante da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
XI - o Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FAEMG -;
XII - o Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de

Minas Gerais - OCEMG -;
XIII - um representante da Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais - FIEMG -;
XIV - um representante da Federação das Associações Comerciais de

Minas Gerais- FEDERAMINAS -;
XV - um representante do Movimento das Donas de Casa de Minas

XVI - um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
o Estado de Minas Gerais - FETAEMG -;
XVII - um representante da Cooperativa Central de Crédito Rural de
tinas Gerais S.A. - CREDIMINAS -;
XVIII - um representante da Associação Mineira de Supermercados-
MIS -;
XIX - um representante da Federação do Comércio de Minas Gerais;
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XX - um representante da Federação de Câmaras de Dirigentes

Lojistas;
XXI - dois representantes das instituições de ensino superior sediadas

em Minas Gerais, ligadas à área de ciências agrárias, sendo um
representante de instituição pública e outro de instituição privada.

§ 1 1 - Os membros do MINIASAGRO, exceto o Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento terão um suplente cada e serão
indicados ao Presidente do MINASAGRO, que encaminhará os seus
nomes, junto com os dos demais integrantes do Conselho, para
nomeação pelo Governador do Estado.

§ 20 - Os representantes das instituições de ensino superior serão de
livre escolha do Presidente do MINASAGRO, para nomeação pelo
Governador do Estado.

§ 3 O Q MINJASAGRO reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e
extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente ou por
113 ( um terço) de seus membros.

§ 40 - Os membros do MINASAGRO não receberão remuneração,
sendo, contudo, considerados relevantes os trabalhos por eles
desenvolvidos.

§ 51 - O Presidente do MINASAGRO poderá convidar ou convocar
especialistas em produtos e temas de interesse do setor para participar,
sem direito a voto, das reuniões do Conselho.

§ 61 - O mandato dos membros do MINASAGRO será de dois anos,
sendo permitida a recondução.

§ 7° - O MINASAGRO terá um Secretário-Executivo, eleito entre
membros.

Art. 51 - Compete ao MINASAGRO:
- debater os assuntos relacionados ao agronegócio, no seu

amplo sentido, envolvendo todos os agentes das cadeias produtivas;
II- propor políticas, diretrizes, estratégias e medidas voltadas

desenvolvimento do agronegócio;
iii - atuarar para a viabilização de recursos financeiros, internos e

externos, para financiamento do agronegôcio, por intermédio de agentes
credenciados para este fim pelo Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento;

IV - desenvolver ações e apoiar iniciativas públicas ou privadas
destinadas à modernização da comercialização interna e externa, à

seus

mais

ao
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esoneração e simplificação tributária do setor, à redução das
arreiras alfandegárias, fiscais e sanitárias, entre outras, objetivando a
jstentabilidade da agropecuária;
V - estimular a criação de conselhos municipais do agronegócio,
sando à implantação de programas destinados a incentivar o
esenvolvimento rural local e regional;
VI - articular-se com órgãos e entidades, públicos ou privados, federais,
staduais e municipais, assim como com organismos internacionais, para
alcance dos objetivos do Conselho;
VII - elaborar e aprovar o Regimento Interno, que regulamentará o seu

VIII - associar-se a entidades públicas ou privadas com o objetivo de
alizar estudos sobre as potencialidades dos produtos do agronegócio
ineiro nos mercados interno e externo;
IX - apoiar o empresariado privado na viabilização de investimentos no
gronegócio mineiro;
X - apoiar as iniciativas de participação em feiras dos segmentos das
adeias produtivas do agronegócio mineiro, em consonância com as
iretrizes aprovadas pelo Conselho.
Parágrafo único - As decisões do MINASAGRO serão tomadas por
aioria simples, cabendo ao Presidente, além do voto comum, o de

ualidade.
Art. 60 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
.bastecimento fornecerá a infra-estrutura necessária ao funcionamento
o MINASAGRO.
Art. 70 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados
a data de sua publicação.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 91 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 298199
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em exame cria
rocesso seletivo simplificado para os casos de contratação por tempo
terminado para exercício de função pública, sob a forma de contrato de

reito administrativo.
Aprovada em 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1,



retorna a proposição a esta Comissão para receber parecer para o 20 130
turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue
anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição objetiva criar processo seletivo para o exercício de função

pública, sob a forma de contrato de direito administrativo.
Nos termos da proposição, o processo de seleção terá como objetivo o

atendimento preferencial de trabalhadores carentes, desempregados e
residentes nas localidades onde estiver ocorrendo a seleção, sendo
destinados a ex-presidiários 5% das vagas existentes para a contratação.

A Lei no 10.254, de 1990, art. 11, § 1 1, dispõe que a contratação para
atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, far-
se-á exclusivamente para atender a situações declaradas de calamidade
pública, permitir a execução de serviços técnicos por profissional de
notória especialização e realizar recenseamento.

Justifica-se a proposição por ela contribuir para amenizar os problemas
causados pelo desemprego, além de propiciar a ressocialização dos ex-
presidiários.

Ressalte-se que para a seleção de que trata a proposição serão
definidos critérios, por meio de regulamento, de modo que ela deverá ser
realizada de acordo com o interesse público, pressuposto necessário da
administração pública.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 298199 na forma do

vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Doutor Viana - Paulo Piau.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°298/99
Dispõe sobre seleção para contratação por tempo determinado

exercício de função pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - A seleção para contratação por tempo determinado

exercício de função pública, sob a forma de contrato de
administrativo obedecerá ao disposto nesta lei.

para o

para o
direito

Art. 2'-' - Para a seleção de que trata esta lei, serão definidos
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critérios, visando ao atendimento preferencial de trabalhadores
carentes, desempregados e residentes em localidades onde houver a
seleção.

Parágrafo único - A seleção será amplamente divulgada, nos termos
de regulamento.

Art. 3° - As entidades das administrações públicas direta, autárquica
e fundacional, indicadas no decreto regulamentador do Poder
Executivo, destinarão 5% do total das vagas existentes para a
contratação de ex-presidiários.

Art. 40- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°411/99
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de se dar ampla publicidade
aos editais de concurso público para professores, especialistas e
demais servidores das escolas estaduais e às chamadas para
designação desses profissionais.

A proposição foi aprovada em 1 0 turno e vem agora a esta Comissão
para receber parecer para o 21 turno, nos termos do art. 189, c/c o art.
102,1,"e", do Regimento Interno.

• presente parecer traz anexa a redação do vencido.
Fundamentação

• projeto em análise determina que se dê ampla publicidade aos
editais de concurso para professores, especialistas e demais
servidores das escolas da rede pública dos ensinos fundamental e
médio, bem como às chamadas para designação desses profissionais.

A enfática proclamação da igualdade de todos perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, inscrita no art. 5 0 da Constituição da
República, não dá margem a dúvidas. O constituinte traduziu, com
clareza, a vontade do povo brasileiro quanto a fazer do Pais uma
democracia sólida e duradoura. A obediência ao princípio que abre a
declaração de direitos e deveres de nossa Carta Magna não pode,
entretanto, resumir-se à simples garantia da igualdade formal. Cumpre
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fazer com que a igualdade de prerrogativas e oportunidades se
torne uma regra operante na vida dos cidadãos, para abolir toda forma
de discriminação e privilégio.

O inciso 1 do art. 37 do texto constitucional de 1988 preconiza:
"Art. 37- ........................................................................

- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei;".

Essa acessibilidade tem de se tornar concreta, e isso só será
possível na medida em que a todos sejam dadas idênticas
oportunidades de concorrer aos cargos, empregos e funções de que
trata o dispositivo citado. Para que isso ocorra, a primeira condição é
a ampla divulgação dos editais de concurso público para que se dê
ciência ao inteiro universo dos interessados da intenção do Estado de
admitir pessoal para suprir as necessidades de seus quadros.

No caso especifico dos concursos para seleção de professores,
especialistas em educação e servidores dos estabelecimentos da rede
pública dos ensinos fundamental e médio de Minas Gerais e das
chamadas desses profissionais para designação, a divulgação dos
processos tem-se feito exclusivamente no órgão da imprensa oficiar.
Isso não está sendo suficiente para assegurar-lhes a ampla
publicidade, gerando um intolerável privilégio para aqueles que têm
fácil acesso ao jornal e prejudicando os que moram em municípios
menores ou em regiões distantes da Capital. A proposição em exame
vem por cobro a essa situação, fazendo valer, de forma concreta, os
princípios constitucionais da igualdade e da publicidade dos atos da
administração estatal.

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

411199 na forma do vencido em 1 1 turno.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N°411/99
Determina a obrigatoriedade de ampla publicidade dos editais de

concurso e de designação de professores e servidores das escolas
estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado dará ampla publicidade aos editais de concursos
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para seleção de professores, especialistas e servidores dos
estabelecimentos da rede pública de ensinos fundamental e médio,
bem como às chamadas para designação.

§ 1 1 - Idêntico procedimento deverá ser observado ao final dos
processos citados no "caput", devendo as escolas informar os
classificados nos concursos e os selecionados para designação, bem
como a ordem de classificação dos excedentes.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, entende-se por ampla publicidade:
- a publicação no diário oficial do Estado e nos jornais de maior

circulação no Estado;
II - a confecção de cartazes a serem afixados em todas as

Superintendências Regionais de Ensino, escolas e demais repartições
públicas;

III - a divulgação por meio da TV Minas e das demais rádios e
televisões educativas do Estado.

Art. 20 - Os recursos para atender ao disposto no art. 1° correrão à
conta de dotações orçamentárias específicas.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor

Viana - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°479/99

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em exame
objetiva autorizar o Poder Executivo a conceder a servidor público
inativo o direito à percepção de proventos com base no vencimento
correspondente à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Aprovada em 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno,
cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa
e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição objetiva conceder ao servidor público aposentado em
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data anterior à publicação do Decreto n° 36737, de 31/3/95, o
direito à percepção de proventos com base no vencimento
correspondente à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Tal benefício também se estende ao ocupante de cargo ou detentor
de função pública posicionado nos segmentos de classe constantes
nos quadros anexos ao Decreto n° 36.033, de 14/9/94, relacionados
no art. 2° do Decreto n° 36.737.

Trata-se de corrigir o tratamento dispensado aos servidores
aposentados prejudicados com a sistemática adotada pelo Decreto n°
36.737.

A proposição também cuida dos servidores que não puderam fazer a
opção de que trata o art. 48, "caput", do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e a Lei n° 11.050, de 19/1/93, art. 35, §
1 1 , no que concerne à remuneração pela jornada de trabalho de 40
horas semanais, por razões burocráticas da administração, uma vez
que já tramitavam, na repartição pública responsável, os processos de
contagem de tempo de aposentadoria desses servidores.

Ademais, não lhes foi reconhecida a aposentadoria para fins de
revisão dos proventos, quando da edição da Lei n°11.050.

Com base nesse entendimento, a proposição também visa a corrigir
o tratamento dispensado às servidoras aposentadas no cargo de
Orientador Técnico, atualmente com a denominação de Supervisor
Pedagógico, nível 6.

Cumpre-nos, pois, nesta fase, ratificar o nosso posicionamento
anterior, reconhecendo a conveniência e oportunidade das medidas
consubstanciadas na proposição em tela, a fim de que se corrija a
injustiça praticada, decorrente da sistemática até então adotada.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 479199 na

forma do vencido em 1 0 turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor

Viana - Sargento Rodrigues.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N°479/99
Autoriza o Governador do Estado a conceder a servidor público

inativo o direito à percepção de proventos com base no vencimento
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correspondente à jornada de trabalho de quarenta horas semanais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Governador do Estado autorizado a conceder ao

servidor público inativo aposentado em data anterior à publicação do
Decreto n° 36.737, de 31 de março de 1995, o direito à percepção de
proventos com base no vencimento correspondente à jornada de
trabalho de quarenta horas semanais.

Parágrafo único - O direito à percepção de proventos com base no
vencimento correspondente à jornada de trabalho de quarenta horas
semanais de que trata o "caput" deste artigo fica assegurado a partir
da data da publicação do Decreto n°36.737, de 31 de março de 1995.

Art. 2° - O disposto no artigo anterior aplica-se ao ocupante de cargo
ou detentor de função pública posicionado nos segmentos de classe
constantes nos quadros anexos do Decreto n° 36.033, de 14 de
setembro de 1994, relacionados no art. 2 1 do Decreto n°36.737, de 31
de março de 1995.

Art. 31 - O ocupante de cargo ou de função pública dos segmentos
de classes constantes no inciso III do art. 20 do Decreto n° 36.737, de
31 de março de 1995, poderá optar pela jornada de oito horas diárias,
de que trata o art. 1 1 deste decreto, no prazo de trinta dias úteis
contados da data da publicação desta lei.

Art. 40 - Ao Especialista de Educação aposentado no período entre a
promulgação da Constituição do Estado, em 1989, e a edição da Lei
n o 11.050, de 19 de janeiro de 1993, fica assegurada a concessão dos
benefícios e das vantagens da jornada de quarenta horas semanais.

Parágrafo único - Ao servidor aposentado anteriormente à edição da
Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, no cargo de Orientador
Técnico, Orientador de Ensino e Supervisor Escolar, denominado
Supervisor Pedagógico, nível 6, grau E, fica assegurado o direito a
que se refere o "caput" deste artigo.

Art. 5° - O pagamento da diferença correspondente à aplicação do
art. 1 1 poderá ser feito em até seis parcelas.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 592199
Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a reopção de candidatos classificados em concurso
público de Professor Nível 1, Grau A do Quadro de Magistério da rede
estadual de ensino.

Aprovada em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno,
cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa
e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise visa assegurar aos candidatos

classificados em concurso público para o cargo de professor, Nível 1,
Grau A, do quadro de magistério da rede estadual de ensino, o direito
à reopçâo por cargo vago em município onde não haja candidato
aprovado.

Amplamente discutida no 1 0 turno pelas comissões técnicas , a
proposição não encontrou óbice a sua aprovação.

As medidas consubstanciadas no Substitutivo no 1 serão
estabelecidas em caráter permanente de modo que, nos próximos
concursos públicos para Professor nível 1, será possível a nomeação
de candidatos classificados para município diverso daquele para o
qual concorreram, desde que se verifique a existência de vagas por
falta de candidatos aprovados.

De fato, o projeto em tela reveste-se de grande interesse público e
largo alcance social, na medida em que o Estatuto do Magistério
Público já determina que os candidatos aprovados em concurso
público que excederem o limite de vagas previstas no edital sejam
classificados, de forma a manter recursos humanos habilitados, aptos
a prover imediatamente os cargos que porventura venham a vagar ou
sejam criados

Assim, reconhecemos a conveniência e a oportunidade da
proposição, uma vez que se enquadra no princípio da economicidade,
pois, na atual conjuntura, a contenção de gastos se torna uma prática
necessária da administração pública.

Visando a aprimorar o projeto e corrigir equívoco material, faz-se
necessária a apresentação de duas emendas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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592199, no 21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno com as
seguintes Emendas n°5 1 e 2.

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. .... - O órgão competente fará a apuração e publicará no órgão

oficial dos Poderes do Estado, até sessenta dias antes de expirar a
validade do concurso, a relação de municípios onde não haja
candidatos aprovados com o respectivo número de cargos vagos.".

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único - Em caso de empate entre os reoptantes, o critério

de desempate será o mesmo constante no edital do concurso.".
Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor

Viana - Sargento Rodrigues.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N°592/99
Dispõe sobre reopção de candidato classificado em concurso

público para Professor Nível 1 - Grau A do Quadro do Magistério da
rede estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica assegurado ao candidato classificado em concurso

público para o cargo de Professor Nível 1 - Grau A do Quadro do
Magistério da rede estadual de ensino e não aproveitado para a
localidade para a qual tenha sido classificado o direito à reopção por
cargo vago de outro município para o qual não haja candidato
aprovado.

Art. 21 - O requerimento para a reopção de que trata o art. 1 0 será
protocolado na Superintendência Regional de Ensino do município ou,
em se tratando de reopção para Belo Horizonte, no órgão central da
Secretaria de Estado da Educação.

Art. 3° - O disposto nesta lei aplica-se também ao candidato
classificado no concurso público para o cargo de Professor Nível 1 -
Grau A, regido pelo Edital n° 16194, de 29 de outubro de 1994, do
Quadro do Magistério da rede estadual de ensino e não aproveitado
para a localidade para a qual tenha sido classificado.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 81612000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 816/0O. do Deputado Ambrósio Pinto, que
declara de utilidade pública a Associação Ecológica Amigos do Rio
Sapucaí de Itajubá, com sede nesse município, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°816/2000
Declara de utilidade pública a Associação Ecológica Amigos do Rio

Sapucai de Itajubá - AEARSI -, com sede no Município de ltajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ecológica

Amigos do Rio Sapucai de Itajubá - AEARSI -, com sede no Município
de Itajubá.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 84112000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 84112000, do Deputado Dilzon Meio, que declara
de utilidade pública a Associação dos Municípios do Lago de Furnas -
ALAGO -, com sede no Município de Alfenas, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 84112000
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Lago

de Furnas - ALAGO -, com sede no Município de Alfenas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Municípios do Lago de Furnas - ALAGO -, com sede no Município de
Alfenas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°
589/99

Comissão Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a proteção e a defesa do usuário de serviço público
prestado pelo Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7110199, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, que concluíram pela sua aprovação.

Tendo a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
perdido o prazo regimental para emitir o seu parecer, foi o projeto
incluído em ordem do dia para ser discutido em Plenário.

Durante a discussão do projeto em Plenário, no 1 0 turno, o Deputado
Paulo Piau apresentou o Substitutivo n° 1, o qual vem a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição institui o Código de Proteção e Defesa do Usuário do

Serviço Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
As suas normas aplicam-se aos serviços públicos prestados pelas
administrações públicas direta, autárquica e fundacional e pelo
particular, mediante concessão, permissão, autorização ou outra
forma de delegação, por ato administrativo, contrato ou convênio.

A proposição destaca como direitos básicos do usuário do serviço
público a informação, a qualidade na prestação do serviço e o controle
adequado do serviço prestado e, como deveres dos agentes públicos
e prestadores do serviço, a urbanidade e o respeito no atendimento
aos usuários, a igualdade de tratamento, vedada qualquer
discriminação, a racionalização na prestação do serviço, o
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cumprimento de prazos e normas procedimentais, a adoção de
medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários, a
manutenção de instalações adequadas ao serviço prestado, limpas,
sinalizadas e acessíveis e a apresentação da identificação funcional
do servidor, entre outros deveres.

O substitutivo cria as Ouvidorias e as Comissões de Ética no âmbito
dos órgãos e das entidades prestadoras de serviços públicos no
Estado, voltadas para a avaliação da procedência de sugestões,
reclamações e denúncias e o devido encaminhamento, quando for o
caso, para a autoridade competente.

Os processos administrativos que vierem a ser instaurados pelo
responsável pela prestação do serviço, de ofício ou mediante
representação de qualquer usuário, órgão ou entidade de defesa do
consumidor, sujeitam-se às formalidades, procedimentos e prazos
estabelecidos nos arts. 11 ao 27 do substitutivo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

A proposição institui, ainda, o Sistema Estadual de Defesa do
Usuário de Serviços Públicos de Minas Gerais - SUDUSEP-MG-,
integrado pelas Ouvidorias, Comissões de Ética e pela Comissão de
Centralização de Informações sobre os Serviços Públicos do Estado
de Minas Gerais. Essa comissão contará com representantes da
administração pública, de delegatários do serviço público e dos
usuários e terá por atribuição sistematizar e controlar todas as
informações relativas aos serviços especificados na lei, bem como
facilitar o acesso às informações colhidas e sistematizadas

O projeto encontra respaldo no principio norteador dos atos da
administração pública que determina a supremacia do interesse
público sobre o particular. Trata-se de principio jurídico-doutrinário que
sempre deve pautar a conduta dos administradores públicos,
sobremaneira quando se objetiva resguardar do descaso e do abuso
de poder o destinatário final dos serviços públicos sob a
responsabilidade do Estado.

A proposição coaduna-se também com os princípios constitucionais
regedores dos atos do administrador público estabelecidos no "caput"
do art. 37 da Carta Magna, com a redação que lhe deu a Emenda à
Constituição n° 19, especialmente no que tange aos princípios da
legalidade, da impessoalidade e da eficiência.



z
o

EW
141

Considerando que a proposição milita em prol do interesse
público, entendemos que ela se mostra justa e meritória. Além disso, é
por demais oportuno e conveniente resguardar os direitos dos
usuários dos serviços públicos prestados pelo Estado.

Faz-se necessária a apresentação das Emendas n°s 1 a 5, que têm
por objeto aperfeiçoar a redação do substitutivo, buscando dar-lhe
maior clareza e objetividade, seja no tocante à técnica legislativa, seja
no tocante ao conteúdo da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Substitutivo n° 1 ao

Projeto de Lei n° 589199 com as seguintes Emendas n°s 1 a 5.
EMENDA N° 1

Dê-se ao inciso IX do art. 7° a seguinte redação:
"Art. 7°- ..................................................................................

IX - reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio
agente público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de
reconhecimento de firma, salvo em caso excepcionado por norma
legal ou na ocorrência de dúvida razoável a ser disciplinada em
regulamento.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 81 - Para assegurar o controle adequado do serviço, serão

instituídas em todos os órgãos e entidades prestadoras de serviços
públicos no Estado de Minas Gerais:

- ouvidorias;
II - comissões de ética.
§ 1 0 - Compete à ouvidoria avaliar a procedência de sugestões,

reclamações e denúncias e encaminhá-las ao responsável pela
prestação do serviço, quando for o caso, consoante parecer da
comissão de ética.

§ 21 - As comissões de ética têm por finalidade conhecer as
consultas, denúncias e representações formuladas contra servidor
público, por infrigência a principio ou norma ético-profissional, e emitir
parecer para subsidiar a decisão da ouvidoria no que se refere ao
encaminhamento da matéria ao responsável pela prestação do
serviço.

§ 31 - Em se tratando de falhas e omissões administrativas
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consideradas de natureza leve, conforme disciplinado em
regulamento, a comissão de ética atuará de forma a conciliar as
partes envolvidas e solucionar a questão.".

EMENDA N°3
Acrescente-se o seguinte art. 9 0 , renumerando-se os demais:
"Ai-t. 9° - Serão incluídas, nos contratos ou nos atos que tenham por

objeto a delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se
refere esta lei, cláusulas ou condições específicas que assegurem a
aplicação do disposto no art. 80.".

EMENDA N°4
Suprima-se o art. 10.

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 90 a seguinte redação:
"Art. 9° - No exercício da sua competência, a ouvidoria buscar

atender aos seguintes objetivos:
- melhoria dos serviços públicos;

II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos
serviços públicos;

III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis

com os princípios estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários;
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
Parágrafo único - As ouvidorias apresentarão à autoridade superior,

que encaminhará ao Governador do Estàdo e ao Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, relatório semestral
de suas atividades, acompanhado de sugestões para o
aprimoramento do serviço público.".

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator

- Doutor Viana - Paulo Piau.
PARECER SOBRE AS EMENDAS 2 E 3 AO PROJETO DE LEI N°

493/99
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em exame

dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos



143
estabelecimentos que comercializam produtos no varejo e dá
outras providências. Encaminhada á Comissão de Constituição e
Justiça, esta emitiu parecer concluindo pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n° 1,
que apresentou. A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio perdeu
prazo para emitir parecer sobre a matéria. Recebeu ainda a
proposição parecer pela aprovação na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Fundamentação
A Emenda n° 2, do Deputado Olinto Godinho, modifica

substancialmente a redação do art. jO do projeto, dando-lhe nova
configuração. Em essência, se, pela redação original do projeto, o
empacotamento dos produtos vendidos pelo comércio varejista do
Estado seria de responsabilidade exclusiva do próprio
estabelecimento comercial, a emenda, ao contrário, apenas obriga o
estabelecimento a fornecer a embalagem, cabendo ao consumidor o
acondicionamento dos artigos adquiridos.

Há que se considerar que projeto de idêntico teor foi discutido e
aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e vetado pelo
Prefeito, por entender que, se for oferecido o empacotamento pelo
comércio varejista, o custo seria repassado ao consumidor. Derrubado
o veto, a Lei n° 7.540 foi promulgada pela Câmara Municipal. Por sua
vez, a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais apresentou
ao egrégio Tribunal de Justiça a ação direta de inconstitucionalidade
constante no Processo n° 153.364-4.00, obtendo liminar suspendendo
a aplicação da citada lei. Analisado o mérito, a Corte Superior por sua
vez, reconheceu a inconstitucionalidade da lei. Esse fato, por si só, é
bastante para que se reveja o art. 1 1 do projeto. Não obstante esse
fato, há que se considerar que, quando falamos de comércio varejista,
estamos incluindo as barracas, as feiras, os mercados distrital e
central, a "vendinha" que todos nós conhecemos, cujo faturamento
bruto não passa de R$500,00 por mês. Por outro lado, observa-se que
muitos pequenos varejistas reutilizam embalagem de seus
fornecedores tais como caixa, sacos, etc., o que não deixa de ser
embalagem, não caracterizando que o produto deixou de ser
embalado. Cabe ainda destacar que o sistema "delivery" entrega as
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mercadorias em caixas e, às vezes, em embalagens térmicas para
os produtos perecíveis, o que também não caracteriza falta de
embalagem.

Entendemos que a Emenda n° 2, ao obrigar simplesmente o
comerciante ao fornecimento da embalagem, feita de qualquer
material, traduz de forma realista a situação presente no mercado
varejista mineiro.

A Emenda n° 3, da Deputada Maria Tereza Lara, insere no projeto
dispositivo que garante que o comércio varejista seja incentivado pelo
Estado a contratar pessoas portadoras de deficiência para o seu
quadro de empregados. A emenda em questão traz modificação
relevante, configurando medida de alcance social que visa a inserção
do portador de deficiência no mercado de trabalho.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação das Emendas nos 2 e 3 ao

Projeto de Lei n°493/99.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Márcio Cunha, relator - Olinto Godinho -

Alberto Bejani.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 2 E 3 AO PROJETO DE LEI

N° 502/99
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto em

epígrafe tem como objetivo alterar dispositivo da Lei Estadual n°
6.763, de 26112175, e dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1918199, o projeto foi
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresentou. Em seguida, a matéria foi apreciada
por esta Comissão, que opinou por sua aprovação com a Emenda n°
1.

Finalmente, a matéria foi submetida à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que também opinou pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 1.

Levada a proposição a Plenário, foram apresentadas pelos
Deputados Amilcar Martins e Dalmo Ribeiro Silva, respectivamente, as
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Emendas n

o
s 2 e 3, as quais vêm a esta Comissão para receber

parecer, nos termos do art. 188, § 21, c/c o art. 102, Xl, do Regimento
Interno.

Fundamentação
As emendas em pauta têm por escopo incluir no Projeto de Lei n°

502199, que visa a autorizar o Poder Executivo a criar concessão
especial de recolhimento do ICMS para as malharias de Jacutinga e
Monte Sião, duas outras cidades a serem beneficiadas, Belo
Horizonte e Ouro Fino.

Entretanto, as referidas emendas ficam prejudicadas, uma vez que a
Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, observou que o
tratamento desigual dado a contribuintes em situação jurídica similar
vai contra o inciso II do ad. 150 da Constituição da República, que
estabelece o seguinte:

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos".

Visando a sanar tal vício, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou ao projeto a Emenda n° 1, estabelecendo que o benefício
pretendido fosse estendido a todas as "operações com fabricação e
comercialização de artefatos de tricotagem". Assim, a medida não se
restringe a alguns poucos municípios produtores de malharia, mas
envolve todos que trabalham no ramo de tricotagem no Estado.

Portanto, por representar um retrocesso em relação ao que se
propôs com a Emenda n° 1, não acatamos as Emendas n

o
s 2 e 3 ao

Projeto de Lei n° 502199.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição das Emendas n os 2 e 3 ao
Projeto de Lei n° 502199.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Alberto Bejani, relator - Márcio Cunha -

Olinto Godinho.

rs
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 31/5/2000, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dimas Rodrigues, informando o falecimento da Sra.
Vera Maria de Paula Almeida, ocorrido em 29/5/2000, em Itatiaiuçu. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 145a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 101612000
Presidência do Deputado Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 1 Fase
(Expediente): Ata - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Resolução n

o
s 1.072 e 1.07312000 - Projetos

de Lei n
o
s 1.074 e 1.07512000 - Requerimentos nos 1.457 e

1.45812000 - Requerimentos dos Deputados Bilac Pinto (2) e Maria
José Haueisen - Proposição Não Recebida: Projeto de lei do
Deputado Márcio Cunha - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Turismo, do Trabalho, de Educação e de Direitos
Humanos e dos Deputados Eduardo Brandão, Dalmo Ribeiro Silva,
Luiz Fernando Faria (9) e Glycon Terra Pinto - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Doutor Viana, Amilcar Martins e Ivair
Nogueira - 23 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões: Comissão
Especial paraEmitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 4112000 - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Bilac Pinto (2);
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da Deputada
Maria José Haueisen; aprovação - Encerramento.

- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Aílton Vilela

- Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolb Aloise -
Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As 14h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
i a Fase (Expediente)

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

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.07212000
Susta os efeitos de atos do Superintendente Geral da FHEMIG

fundados na Portaria Presidencial n° 4/2000. do Secretário de Estado
da Saúde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam sustados os efeitos dos atos baixados pelo

Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -, fundados na Portaria Presidencial n° 412000,
publicada no dia 27 de maio de 2000.

Ar!. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 25 de maio de 2000.

Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Miguel Martini
- A justificação deste projeto de resolução é a mesma do Projeto de

Resolução n° 1.07312000, que foi publicado nesta edição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do ar!. 195, c/c o ar!.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.073/2000
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Susta os efeitos da Portaria Presidencial n° 412000, de 25 de

maio de 2000, baixada pelo Secretário de Estado da Saúde e
Presidente da FHEMIG, publicada no "Diário do Executivo" de 27 de
maio de 2000.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 1 - Ficam sustados os efeitos da Podaria Presidencial no

412000, de 25 de maio de 2000, baixada pelo Secretário de Estado da
Saúde e Presidente da FHEMIG.

Art. 21 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 25 de maio de 2000.

Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Miguel Martini
Justificação: A história já é por demais conhecida: a Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, cumprindo dispositivo
constitucional, examinou a indicação do Dr. Jorge Nahas para ocupar
o cargo de Superintendente-Geral da FHEMIG e não a aprovou.
Rejeitado o nome indicado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, o
parlamento mineiro aguardava a indicação de novo nome. Senão
quando, qual passe de mágica, o Sr. Secretário de Estado da Saúde
apresenta á imprensa noticia de que o Governador do Estado não
mais submeteria à apreciação da Assembléia o nome do indicado
para exercer as funções de Superintendente da FHEMIG, uma vez
que ele, o Secretário de Estado da Saúde, era o Presidente da
FHEMIG e, dessa maneira, como a norma constitucional exige o
exame dos indicados para Presidentes das Fundações e, sendo ele o
Presidente, função acumulada com o cargo de Secretário de Estado,
dispensada estava a audiência com o Superintendente Geral a ser
designado pelo Sr. Governador.

Dado o passado de luta do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
sempre se pautou pela defesa dos direitos constitucionais e,
principalmente, da intransigente contestação na aplicação de sofismas
e de normas casuisticas para justificar ações do inquilino do Palácio
da Liberdade, recusei-me a acreditar no que li nos órgãos da
imprensa.

"Proh pudor"! Qual não foi meu espanto quando li, no "Diário do
Executivo" de 27/5/2000, a Podaria Presidencial n° 412000. Por meio
dela, o inflamado defensor dos direitos constitucionais e da não-
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utilização de normas casuísticas se revela um articulado mestre na
arte de sofismar.

Vejamos, Srs. Deputados, a afronta que o membro desta Casa, que
hoje empresta sua sábia vivência na arte do casuísmo a serviço do
ilusório governo com assento no Palácio da Liberdade, fez ao povo de
Minas:

1 - A malsinada Portaria Presidencial n° 4/2000 tem por objetivo
delegar competência ao Superintendente-Geral da FHEMIG. Que
competências foram a ele delegadas? As mesmas que o
Superintendente da FHEMIG já exerce por força de normas legais e
regimentais. A se aceitar a delegação de competências apresentadas
pelo ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão, esta Assembléia,
publicamente, confessa sua contumaz inadimplência para com sua
função precipua: a de fiscalizar os atos do Poder Executivo, uma vez
que não se tem notícias de que os Secretários de Estado da Saúde
que antecederam o nobre Secretário-Deputado tenham delegado
competência aos servidores que , exerceram a função de
Superintendente-Geral da FHEMIG. E de perguntar: não existindo
delegação de competências, os atos baixados pelos vários
Superintendentes da FHEMIG são passíveis de anulação por se
encontrarem eivados de vício de origem?

2 - A mesma Portaria Presidencial teve sua fundamentação no
Decreto n° 18.724, de 3/10177. Isso mesmo, Srs. Deputados, decreto
baixado pelo então Governador Aureliano Chaves, datado de 1977.
Anterior à promulgação da Constituição da República, da Constituição
do Estado e da Lei n° 10.623, de 16/1/92, que revogou o Decreto n°
18.724, no qual o ilustre Secretário-Deputado fundamentou todo o seu
arrazoado para delegar competência ao Superintendente-Geral da
FHEMIG.

3 - De fato, a Lei n° 10.623, de 16/1/92, que dispõe sobre a
estrutura básica das autarquias e fundações públicas do Poder
Executivo do Estado e dá outras providências", expressou-se nos
seguintes termos:

a) Em seu art. 1 1: "As autarquias e fundações públicas indicadas nos
anexos desta lei integram o Poder Executivo do Estado, são de direito
público e têm a estrutura básica definida nesta lei".

b) Em seu art. 21 : "A estrutura básica das entidades de que trata o
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artigo anterior e as do Conselho de Política Financeira e da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, com os respectivos
cargos e fatores de ajustamento, são as constantes nos Anexos 1 a
XXXIII desta lei".

c) O parágrafo único do art. 2° assim dispôs: "Os cargos de que trata
este artigo são de recrutamento amplo, serão codificados em decreto
e providos por ato do Governador do Estado, observado o disposto na
Lei Delegada n° 10, de 28 de agosto de 1985, e no parágrafo único do
artigo 23 da Constituição do Estado".

d) O anexo que diz respeito à FI-IEMIG é o de n° XIL Nele são
apontados como cargos da estrutura básica os seguintes:
Superintendente-Geral, Diretores de Planejamento e Finanças,
Hospitalar, Administrativo e de Pesquisa e Ensino, Auditor-Chefe,
Assessor Jurídico e Assessor de Comunicação Social.

e) O art. 80 determinou que todas as disposições em contrário
estavam revogadas a partir da publicação da mencionada lei, ocorrida
em 1711192.

Claro, portanto, que o Decreto n o 18.724, pilar da fundamentação do
ilustre Deputado-Secretário, não mais vigora desde 1711192.

Assim sendo, podemos concluir que a ação do Secretário Adelmo
Carneiro Leão teve por objetivo, única e exclusivamente, impedir que
a Assembléia Legislativa se pronunciasse sobre o nome indicado pelo
Sr. Governador para a Superintendência-Geral da FHEMIG. Essa
conclusão é ainda mais forte quando se sabe que, em 251512000, o
Exmo. Sr. Governador designou o Sr. Ivan Batista Coelho para
exercer as funções de Superintendente-Geral.

Ora, estivesse tão certo da decisão de seu Secretário de Estado, o
Governador do Estado teria nomeado o seu indicado, e não, como o
fez, designado.

Assusta-me, sobremaneira, a linha de raciocínio desenvolvida pelo
Secretário-Deputado Adelmo Carneiro Leão. O susto é maior porque,
se aceitarmos como correta a interpretação do ilustre homem público,
teremos o primeirô caso de perda de mandato nesta Casa por infração
a dispositivo constitucional.

Será que o Secretário-Deputado Adelmo Carneiro Leão gosta de
viver tão perigosamente? Talvez, habituado a lidar com a vida e com a
morte, não se tenha apercebido da gravidade de seu ato. Ou então,
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como dizem os mineiros, se esqueceu da velha máxima:
"Esperteza, quando é demais, vira bicho e engole o homem".

Esqueceu-se S. Exa., nosso colega Adelmo Carneiro Leão, que a
Constituição do Estado, acolhendo e repetindo norma da Constituição
da República, determina, em seus arts. 57 e 58:

"Art. 57 - O Deputado não pode:
II - desde a posse:
a) ..........................
b) ocupar cargo ou função de que seja demissível "ad nutum" nas

entidades indicadas no inciso 1, "a";
"Art. 58- Perderá o mandato o Deputado:
- que infringir proibição estabelecida no artigo anterior".

E que entidades são aquelas indicadas no inciso 1, "a", do art. 57 de
nossa Carta Maior? São exatamente as pessoas jurídicas de direito
público, entre as quais a FHEMIG se inclui. A Lei n° 10.623, em seu
art. 10, assim dispõe: "As autarquias e fundações públicas indicadas
nos Anexos desta Lei integram o Poder Executivo do Estado, são de
direito público e têm a estrutura básica definida nesta Lei". Aqui se
encontra a Fl-IEMIG: fundação pública, pessoa jurídica de direito
público.

Acredito que caberá ao Sr. Secretário de Estado da Saúde definir o
que deseja ser. Se for Deputado, estará impedido de exercer a
Presidência da FHEMIG. Por outro lado, se for Secretário, não haverá
como ele se dizer Presidente dessa fundação pública.

Mais simples e mais transparente - qualidades que sempre
marcaram a atuação do Deputado Adelmo Carneiro Leão - seria o
Secretário de Estado da Saúde revogar a malsinada Podaria
Presidencial n° 412000 e solicitar ao Governador do Estado que
remeta, para o exame desta Casa, o nome do Sr. lvan Batista Coelho.

Caso contrário, esta Casa terá que tomar as providências cabíveis
para que se cumpram as disposições do art. 58 da Constituição do
Estado: declarar a perda do mandato parlamentar do Deputado
Adelmo Carneiro Leão e, em sua vaga, efetivar a Deputada Maria
Tereza Lara, convocando para tomar posse o Sr. Sandoval Coelho,
primeiro suplente.

Não bastassem tais ações, esta Casa deverá, ainda, fazer cumprir a
exigência constitucional de que o Superintendente-Geral da FHEMIG,
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corretamente designado pelo Sr. Governador, seja sabatinado por
comissão especial e de que, posteriormente, seja seu nome avaliado
pelo Plenário desta Assembléia. Isso é o que dispõe o art. 62 da
Constituição do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.07412000
Modifica o parágrafo único do art. 8 1 da Lei n° 12.265 de 24 de julho

de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 O parágrafo único do art. 81 da Lei n° 12.265, de 24 de julho

de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos
incisos 1 e II:

"Art. 80 - .............................
Parágrafo único - Excetuam-se das condições previstas neste artigo:

- os atos de pesca para fins científicos, de controle ou manejo de
espécie, autorizada e supervisionada pelo órgão competente;

II - a pesca amadora ou esportiva no rio das Mortes, em toda a sua
extensão, salvo no período de piracema.".

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Nivaldo Andrade
Justificação: E indiscutível a necessidade da preservação do meio

ambiente. A Lei n° 12.265 tratou a matéria com muita propriedade.
Todavia, o art. 12 do Decreto n° 38.744, que a regulamentou,
estabelece, sem ressalva de período, a proibição da pesca nos 101Km,
no rio das Mortes, entre as pontes do Ibitutinga e do Bezerrão.

Mandam os ambientalistas que a proibição se dê por um período
determinado, mais precisamente na época da piracema, ou seja,
quando os peixes sobem os rios para desovar.

Há que se ressaltar que, em um país pobre como o nosso, existem
muitas pessoas que usam a pesca para garantir o sustento da família
ou mesmo para garantir a "carne" na mesa. Esse fato não pode ser
ignorado por aqueles que legislam em favor da causa ambiental, pois
tão nobre quanto ela é garantira esporte, a alimentação saudável, etc.
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Se a proposta era proibir a pesca, ela teria que ser proibida em

toda a extensão do rio, em um determinado período, e não, somente
em um trecho, cuja a extensão é de 10Km, pois não haveria razão
ambiental para tal ação.

Dessa forma, e sendo inconstitucional propor a modificação do
citado decreto por parte desta Casa, nos restou a apresentação do
presente projeto de lei, que altera a Lei n° 12.265 e para o qual conto
com o apoio de meus pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.075/2000
Dispõe sobre a proteção do consumidor quanto à procedência e

qualidade dos produtos combustíveis comercializados no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica assegurado ao consumidor o direito de obter

informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre a natureza,
procedência e qualidade dos produtos combustíveis comercializados
nos postos revendedores situados no Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - O posto revendedor que exibir a marca ou a identificação
visual de determinada empresa distribuidora de combustível somente
poderá comercializar combustíveis adquiridos dessa distribuidora, ou
anunciar em lugar visível, outra de que venha adquirir o produto
comercializado, de modo a assegurar ao consumidor o perfeito
conhecimento sobre a origem e a qualidade do produto adquirido.

Parágrafo único - Fica assegurado ao posto revendedor a opção de
vincular-se ou não a empresa distribuidora de combustível.

Art. 31 - A empresa distribuidora de combustível não poderá fornecer
produtos combustíveis a posto revendedor que exibir a marca e a
identificação visual de outra distribuidora.

Art. 41 - O infrator do art. 2 1 desta lei será notificado para fazer
cessar a irregularidade no prazo de dez dias, após o que serão
aplicadas as seguintes penalidades:

- multa de 3.000 (três mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs
-, em caso de primeira infração, a ser cobrada em dobro e em triplo no
caso de primeira e segunda reincidências, respectivamente;
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II - suspensão das atividades do estabelecimento por quinze dias,

no caso de terceira reincidência, assegurada ampla defesa;
III - cassação da licença do estabelecimento, no caso de quarta

reincidência, assegurada ampla defesa.
Art. 5° - O infrator do art. 30 desta lei será notificado para fazer

cessar a irregularidade no prazo de dez dias, após o que serão
aplicadas as seguintes penalidades:

- multa de 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs
-, em caso de primeira infração, a ser cobrada em dobro e em triplo no
caso de primeira e segunda reincidências, respectivamente;

II - suspensão das atividades do estabelecimento por quinze dias, no
caso de terceira reincidência:

III - cassação da licença do estabelecimento, no caso de quarta
reincidência, assegurada ampla defesa.

Art. 61 - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias após sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A presente proposição tem como finalidade possibilitar

ao Estado agir contra o abuso na comercialização de combustíveis
adulterados e de péssima qualidade, assegurando ao consumidor o
direito de obter informações corretas, claras, precisas e ostensivas
sobre a natureza, procedência e qualidade dos produtos
comercializados. E uma lei de ordem pública, que estabelece direitos
e obrigações de consumidores e fornecedores, com o fim de evitar
que aqueles continuem a sofrer prejuízos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, cio o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.45712000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a população do Município de
Maria da Fé pelo 88° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.45812000, do Deputado Sebastião Costa, pleiteando seja
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solicitada ao Governador do Estado a nomeação dos professores
aprovados no concurso público para PiA. (- A Comissão de
Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Bilac Pinto (2) e Maria José Haueisen.

Proposição Não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°/2000

Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento de
IPVA na situação que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, passa a

vigorar acrescida do seguinte art. 20, renumerarido-se os demais:
"Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto de

3% (três por cento) no pagamento do IPVA devido pelos proprietários
de veículos automotores que não tenham cometido nenhum tipo de
infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro no
exercício imediatamente anterior.".

Art. 21 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução desta lei no prazo de sessenta dias, contados da data de
sua publicação.

Art 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Márcio Cunha
Justificação: O projeto de lei em tela, sem dúvida, incentivará os

proprietários de veículos a que não cometam infrações de trânsito,
para que, com isso, possam ser beneficiados com desconto de 3% no
pagamento do IPVA. O desconto é razoável e não trará maior impacto
negativo na receita do IPVA, devendo ser considerada, ainda, a
natureza pedagógica do incentivo proposto, que visa a um trânsito
mais seguro e menos violento. Ao Poder Executivo, caberá adotar as
medidas cabíveis para implementar o beneficio, alterando, inclusive, o
regulamento do IPVA, aprovado pelo Decreto n°39.387, de 1411198.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Márcio Kangussu.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, do Trabalho, de Educação e de Direitos Humanos e dos
Deputados Eduardo Brandão, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Fernando
Faria (9) e Glycon Terra Pinto.

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

membros da imprensa, visitantes, meus senhores e minhas senhoras,
três motivos trazem-me a esta tribuna. Primeiramente, não poderia
deixar de homenagear a imprensa neste dia 1 1 de junho, pois ela tem
o papel fundamental de divulgar as notícias e de chamar a atenção
para os deslizes, em todos os sentidos e de todas as categorias, de
uma sociedade. Não poderia deixar de homenageá-la, em seu dia, por
seu senso critico e pelo grande instrumento de mudanças e de
cobranças que é. O espírito de divulgação e de comunicação dos
profissionais que atuam nessa área tem importância tão grande, que a
imprensa chega a ser considerada o quarto poder. A vocês, homens e
mulheres, componentes da imprensa, as nossas homenagens pelo
trabalho que desenvolvem, levando todas as notícias às pessoas da
nossa sociedade.

Em segundo lugar, ressalto a importância do 1 Fórum Mineiro
Antidrogas, realizado nos dias 30 e 31 de maio, no Minascentro, o
qual nos deu a oportunidade de reflexão: o evento contou com a
participação de renomados cidadãos brasileiros, imbuídos do espírito
altruísta de esclarecimento e de defesa com relação a esse grave
problema que aflige Minas, o Brasil e o mundo, que é o consumo de
drogas cada vez maior e mais deletério para o cidadão. O seu
encerramento foi repleto de êxito, pois os objetivos foram alcançados,
principalmente o que dizia respeito ao alerta para a prevenção,
mostrando-se os malefícios que as drogas promovem no ser humano.
Esse 1 Fórum foi uma advertência; o chamamento de todos à
conscientização para a prevenção, que é mais importante, mais
econômica e mais útil que o tratamento. A sociedade está cada vez
mais impregnada desse câncer, que é o uso das drogas e dos tóxicos.
Tóxico é uma palavra grega que significa "aquilo que intoxica". Cabe a
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todos nós, homens públicos, irmanados com o mesmo ideal, dar-
nos as mãos para buscar uma solução, principalmente no que diz
respeito à prevenção do uso de drogas, partindo das mais fracas, das
mais simples e das mais usadas, que são, principalmente, o álcool e o
fumo. Essas duas drogas são de livre acesso à sociedade e são
responsáveis por alto índice de doenças crônicas e pela morte de
grande número de pessoas.

Na condição de médico e de parlamentar, parabenizo a todos os
promotores desse 1 Fórum Mineiro Antidrogas. Queira Deus que os
frutos desse evento comecem a ser colhidos o mais rápido possível e,
é claro, com a participação da sociedade em todos os níveis. Há
tendência de se considerar essa questão como de responsabilidade
apenas governamental. Mas o Governo também pede a participação
da sociedade para que, juntos, numa parceria construtiva, possam
combater as drogas de maneira organizada e unida. Todos aqueles
traficantes e os grandes produtores de droga são organizados. O
consumo de droga está aumentando justamente pela organização do
sistema. E nós, que queremos combater esse mal, temos que nos
organizar, nos dar as mãos e trabalhar juntos, porque, isoladamente,
não chegaremos a lugar algum.

Então, esse Fórum foi extremamente importante, já que o curativo é
doloroso, penoso, caro e recupera índice muito pequeno de viciados.
Sabemos que é possível evitar, sabemos que, dos jovens que se
enveredam pelo caminho do alcoolismo, 55% deles tornar-se-ão
viciados. Quanto ao fumante, aquele quê se inicia na prática do
tabagismo, a incidência chega ao elevado índice de 95%. A nicotina e
as drogas do tabaco viciam mais que o próprio álcool. E os males que
as duas drogas causam são do conhecimento dos senhores. Por isso,
cabe a nós, particularmente a mim, render nossas homenagens a
esses organizadores que, com sucesso, com êxito, conseguiram
realizar o primeiro Fórum Mineiro Antidrogas.

Em terceiro lugar, quero falar também a respeito do cartel dos
postos de gasolina de Belo Horizonte, O trabalho conjunto da
Assembléia Legislativa, dos Deputados que tiveram coragem de vir a
esta tribuna para denunciar, juntamente com a imprensa, o Ministério
Público e, principalmente, o PROCON derrubou o forte cartel dos
postos de gasolina, que, de maneira inaceitável, aumentaram os
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preços em até mais de 12%. Sou testemunha disso, porque, num
posto perto da minha casa, antes do cartel, existiam faixas com os
preços em alto relevo, muito bem desenhados e que, de uma hora
para outra, sumiram. O aumento estava inserido na bomba de
gasolina, e o consumidor só descobria após ter colocado a gasolina.
Mas houve um retrocesso, e a gasolina voltou ao preço antigo.

E preciso que esta Assembléia, que nós, parlamentares, estejamos
atentos às atitudes dessas pessoas que desrespeitam a sociedade e
exploram o consumidor.

Parabéns aos órgãos que, irmanados, derrubaram esse cartel
maléfico ao consumidor de combustível.

Essas eram as três mensagens que gostaria de trazer no dia de
hoje. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela

importância e gravidade da matéria que vou abordar, nesta tarde,
nesta tribuna, deveria ter tomado o cuidado de trazer um
pronunciamento escrito, para que minha manifestação tivesse a
exatidão da palavra correta e adequada e a dimensão exata.
Entretanto, se trouxesse aqui um pronunciamento escrito, perderia a
espontaneidade de minha indignação e a força de meu sentimento.
Portanto, prefiro correr o risco de falar de improviso, para poder falar a
todos os Deputados com a força do meu coração. Nós, que estamos
na vida pública, temos aprendido, ao longo desses anos, que talvez o
principal sentimento a ser cultivado por todos os homens públicos é o
da humildade, do respeito à opinião alheia. Já estou acostumado, em
muitos momentos, a ouvir com respeito e cuidado acusações injustas,
pois, muitas vezes, somos injustiçados e incompreendidos. Mas a
compreensão para tais momentos de dificuldade faz parte do exercício

o de quem se expõe na vida pública.
o
	Com absoluta humildade e espírito de compreensão, posso

perceber, no momento da dor, no momento desgraçado em que a
o injustiça e a violência se abatem sobre as pessoas, como os policiais

militares no exercício de sua função - um exercício digno de defesa do
cidadão, da família mineira -, que as famílias enlutadas e os colegas
de farda desses militares, que os policiais civis, enfim, que todas
essas pessoas procurem, na impotência de uma reação efetiva contra
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os bandidos que cometem esses crimes contra nossos soldados,
na indignação da dor, na frustração do sentimento de um ente
querido, encontrar responsáveis pela morte de seus entes queridos.
Entendemos que a mãe, diante do caixão de um filho executado
covarde e friamente por um bandido que não merece consideração
por parte de nenhum de nós, e o colega de trabalho desse policial
procurem encontrar, até mesmo, bodes expiatórios. E aí as injustiças
são cometidas. Nessa linha e nesse contexto, ouvimos manifestações
equivocadas, erradas, injustas, em relação ao honrado, probo e
correto colega Deputado João Leite.

Não é possível, da nossa parte, nós, que temos responsabilidades
para com esse processo, cometermos os mesmos equívocos. Não
seria justo dizer que o responsável por essa morte é o Governador do
Estado, é o Secretário da Segurança, é o Comandante da Polícia
Militar, porque sabemos que o problema é muito mais grave, é muito
mais estrutural. A onda de violência está associada a questões muito
mais complexas. Portanto, nessa linha de raciocínio, é absolutamente
inaceitável que pessoas responsáveis pelo exercício de cargos
públicos, como o Secretário da Casa Civil, Dr. Henrique Hargreaves,
como o Secretário da Segurança Pública, Deputado Federal Mauro
Lopes, façam declarações irresponsáveis, injustas, mentirosas e
incorretas à imprensa mineira, atribuindo responsabilidades a pessoas
que dedicaram sua vida a fazer o bem aos outros cidadãos. Não é
possível. Não podemos aceitar, sem uma palavra de indignação, de
revolta e de protesto, que essas pessoas atribuam à Comissão de
Direitos Humanos e ao Deputado João Leite a responsabilidade por
esses crimes.

Foi preciso muita luta. Muitos de nós pagamos caro, pagamos
pessoalmente, na luta pelo estabelecimento do estado de direito neste
País, na luta contra a barbárie, a fim de que o Brasil se inserisse na
quadra dos países civilizados, que respeitam a lei. As pessoas como
nós, que defendemos o direito à vida de todos os cidadãos, de todas
as famílias, das famílias dos trabalhadores, das famílias de cada
mineiro honrado, não defendem os bandidos, têm tolerância zero
contra essas pessoas, que, covardemente, friamente, assassinam as
nossas crianças, os nossos pais de família, assassinam os nossos
policiais. Em nenhum momento da vida pública do Deputado João



161
Leite pode lhe ser atribuído um único gesto, um único instante de
vacilo em que não tivesse clara manifestação, inequívoca
manifestação de repúdio á violência e aos bandidos que infestaram,
que minaram a nossa sociedade.

Passo, agora, à parte mais importante do meu pronunciamento. E
inaceitável que, dentro desta Casa, um colega nosso, um
companheiro nosso use a dor, o luto, a desgraça, o sofrimento de
famílias enlutadas para fazer proselitismo, aproveitando-se disso
politicamente, jogando lama na reputação de um homem honrado,
sério, honesto, de um homem de bem, como o Deputado João Leite.
Evidentemente, estou me referindo ao Deputado Sargento Rodrigues.
Ontem, disse que falaria sobre esse assunto, mas que esperaria hoje,
pois gostaria de falar na sua frente. Infelizmente, não posso contar
com a sua presença neste Plenário. Não me intimido com gestos
covardes. Não me intimido com truculência. O Deputado Sargento
Rodrigues precisa saber que pessoas que lutaram pelo
estabelecimento do estado de direito no Brasil, pessoas honestas,
honradas e com um passado inatacável não podem ser levianamente,
irresponsavelmente acusadas, e, depois, pelos corredores lá fora,
receberem um pedido de desculpas. Ele vai para a grande imprensa,
joga lama, desrespeita os nossos colegas. Depois, fica pedindo
desculpas.

Não aceito o pedido de desculpas do Deputado Sargento Rodrigues.
Foi um gesto de covardia da parte dele, um gesto pusilânime,
irresponsável, de quem se aproveita da dor, de quem se aproveita de
um momento de luto e de sofrimento para ter ganho político, para
ganhar voto com isso.

O Deputado Sargento Rodrigues não pode alegar inocência nem
desconhecimento de causa. Não pode alegar que não conhece o
Deputado João Leite e a sua trajetória. Tem obrigação, como todos

E nós, de saber o que dizer a respeito de autoridades e a respeito da
responsabilidade de cada um de nós. Não estou aqui
irresponsavelmente lançando culpa sobre quem quer que seja. A
culpa é do bandido que matou. E repito: temos tolerância zero com
bandido. Será um governo honrado o do Deputado João Leite na
Prefeitura de Belo Horizonte, se Deus assim o quiser. Não vamos dar
guarida para bandido. Em nenhum momento houve manifestação
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nesse sentido. Não vamos aceitar também que a
irresponsabilidade, a covardia, a pusilanimidade de gestos como
esses ofendam a dignidade de pessoas honradas. Não é possível
que, no momento em que o Deputado João Leite cresce nas
pesquisas eleitorais, isso seja motivo para um gesto covarde,
irresponsável. As pessoas precisam ter dignidade nos seus gestos. De
público, venho a esta tribuna para dizer que o gesto do Deputado
Sargento Rodrigues é um gesto de indignidade política, de
irresponsabilidade, que não acrescenta nada de positivo à sua
biografia, que já chega a esta Casa, no mínimo, coberta por uma
névoa de suspeita. Não tenho medo da sua truculência, não tenho
medo da sua irresponsabilidade. Estou aqui para, de frente, enfrentar
essas pessoas irresponsáveis, e dizer que o Deputado João Leite é
um homem honrado, um homem de bem, um cristão que acredita nos
mais altos valores da vida humana, que defende a vida. Todos temos
a obrigação de defender a vida, e fazemos isso com emoção, com o
coração, e não aceitamos que a covardia jogue lama sobre a vida de
pessoas corretas e honradas.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado
Amilcar Martins, gostaria de hipotecar irrestrita solidariedade a V. Exa.
e ao Deputado João Leite. Quero lembrar que fazia parte da
Comissão de Direitos Humanos no mandato passado e que foi através
deste Deputado que essa Comissão apresentou o primeiro projeto de
anistia para os militares perseguidos, inclusive o Deputado Sargento
Rodrigues. Os Deputados João Leite, Duval Angelo e eu até hoje
somos testemunhas de defesa dele nesse inquérito, até suspeito, feito
por oficiais, para prejudicá-lo.

Então, quero lembrar que essa injustiça cometida contra o Deputado
João Leite vem revestida até de ingratidão, porque no momento
daquela tragédia, daquela greve em que os policiais foram excluídos,
a Comissão de Direitos Humanos foi a que primeiro se apresentou,
até para visitá-lo quando se encontrava preso no 50 Batalhão. E este
Deputado, em nome da Comissão de Direitos Humanos, esteve lá
visitando-o, por designação do Deputado João Leite, que era o nosso
Presidente na época. Posteriormente, o Deputado Durval Angelo
reapresentou o projeto de anistia. Portanto, considero que não é só
injustiça, pois vem revestida também de ingraditão. Muito obrigado.
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O Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Também gostaria de
registrar que tive a satisfação de participar da Comissão de Direitos
Humanos ao lado do Deputado João Leite, que a presidiu.

Essa Comissão é rotulada, às vezes, nesta Casa e fora dela, como
uma Comissão que defende bandidos, o que não é verdade.

O Deputado João Leite tem defendido não só a punição aos
bandidos, mas também a proteção às famílias das vítimas.

Gostaria de deixar aqui registrada minha indignação em relação aos
atos praticados contra o Deputado João Leite. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Lamento que o tempo
esteja se esgotando, mas concordo plenamente com o
pronunciamento de V. Exa. Acho que, de vez em quando, um
Deputado aqui e outro acolá fazem pronunciamentos irresponsáveis.
Dá-se a impressão de que alguns, quando são eleitos Deputados,
gritam "Shazam", sentindo-se o Super-Homem ou o Capitão Marvel. E
preciso lembrar que, até mesmo com o mandato, o Deputado tem de
ter responsabilidade, bom-senso, equilíbrio.

Quero apenas acrescentar que o Deputado João Leite é também
muito admirado por nós. Achamos que a Comissão de Direitos
Humanos enfrenta situações difíceis, quando quer levantar a verdade
e fazer um trabalho sério.

Parabéns, Deputado Amilcar Martins, pelo seu pronunciamento!
O Deputado Amilcar Martins - Ao terminar, deixo um apelo a todos

os homens de bem de nosso Estado, à imprensa, a todos aqueles que
têm responsabilidade nesse processo, pará que gestos irresponsáveis
como esses não se repitam, para que parem de procurar bodes
expiatórios. A nossa compreensão a todos aqueles que passam pela
dor, pelo sofrimento com a morte de um ente querido, assassinado
covardemente, friamente, por um bandido. A esses, damos a nossa
compreensão. Com eles, não temos dificuldade de ter um diálogo
direto, correto, para explicar as circunstâncias em que trabalha a
Comissão de Direitos Humanos, circunstâncias extremamente difíceis.
Aqueles que não têm autoridade moral, que não têm
responsabilidade, que não têm dignidade, que se baseiam em
mentiras e na covardia, para jogarem lama em pessoas corretas, não
posso respeitar. Essas pessoas não merecem o nosso respeito e o
respeito da sociedade. Muito obrigado.



* - Sem revisão do orador.	
164

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, a segurança pública é um tema atual. O
Governo, nos seus diversos níveis, tem anunciado medidas para
conter a onda de violência que hoje não é característica apenas das
grandes cidades. E lógico qúe, quanto maior o centro urbano, maior e
mais diversificada é a incidência de delitos. Mas também os pequenos
e médios municípios já não desfrutam mais da mesma tranqüilidade
que sempre marcou a vida pacata do interior de Minas e do Brasil.

Nesta semana mesmo, o Prefeito de Itapecerica, Maurício Reis,
reclamava comigo da onda de violência que afeta essa cidade do
Centro-Oeste de nosso Estado. E olha que Itapecerica tem pouco
mais de 20 mil habitantes, possui uma estrutura basicamente familiar,
mas já convive com o vandalismo, pequenos roubos e assaltos, que
preocupam as autoridades e assustam a população. Cito essa cidade,
na qual tenho o privilégio de ter uma efetiva atuação, apenas como
um exemplo de como a questão da segurança não é problema apenas
dos grandes centros. Lá também a policia depende de condições para
enfrentar os bandidos, mas, segundo o Prefeito, o que se nota é o
sucateamento da estrutura policial. Como resultado, o número de
ocorrências cresceu. Precisamos combater esse sucateamento. Faço
daqui um alerta às autoridades estaduais, ao Comando da Polícia
Militar, para que não deixem Itapecerica chegar ao caos da falta de
segurança.

Mas, se em Itapecerica a situação é preocupante, em Betim, minha
terra natal e uma das mais progressistas cidades da nossa região
metropolitana, a falta de segurança é alarmante.

Podem conferir nos jornais , assistir na TV ou ouvir no rádio a
manifestação que os moradores e comerciantes do Bairro Jardim
Teresópolis fizeram nesta semana. Tomando-se como exemplo
apenas esse bairro, podemos constatar que a situação é de
desespero.

Muitos lojistas já fecharam suas portas. Farmácias, supermercados,
armarinhos, todo tipo de comércio já sofreu assaltos. Os marginais
não têm hora para agir. Ameaçam, partem para a violência explícita, e
a população, desassistida, desamparada, conta apenas com a ajuda
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divina. Quem sofre um assalto hoje e não é violentado, não morre
ou não tem um filho ou parente morto ainda fica como que devendo
obrigação ao marginal. Não é exagero, é a realidade. E a triste e
assustadora realidade-

No Bairro Teresópolis, a explicação para as lojas fechadas é curta e
grossa. Faixa colocada em um dos estabelecimentos comerciais do
bairro expõe o seguinte: "Cansei de ser assaltado". Um comerciante
aqui, outro ali, aquele da outra rua, todos estão desesperados. Muitos
querem vender os imóveis, o comércio e se mudar para outro lugar,
mas não encontram alguém com coragem para o investimento. Como
resultado, o Bairro Teresópolis, um dos mais populosos de Betim,
pode virar um bairro fantasma, bem ao estilo daquelas cidades que
existiam nos filmes de faroeste.

Todos estamos cansados de saber que violência gera violência. A
falta de segurança, não podemos esquecer, é fruto da desigualdade
social. Nosso País vive um momento difícil, o desemprego é
crescente, mas isso não deve servir como discurso que substitui a
ação. O País carece de mudanças e medidas estruturais. Precisamos
de ações firmes para promover a justiça social e oferecer emprego a
todos.

Mas é urgente, é para ontem a necessidade de melhor estrutura
para a polícia trabalhar. Quando se fala em falta de segurança, pode-
se pensar que a culpa é dos policiais, por falta de competência ou
compromisso com a segurança. Mas não é nada disso. Dias atrás, um
policial, em Contagem, ainda fora do horário de serviço, foi socorrer
uma casa lotérica durante um assalto e morreu. Neste fim de semana,
uma Tenente foi baleada cruelmente e morta durante o serviço, em
Belo Horizonte.

Como se vê, os policiais querem trabalhar, enfrentar o desafio. Mas
todos sabemos que os bandidos estão mais bem aparelhados que a
polícia. Em Betim, nem a Polícia Civil nem a Militar estão livres da
falta de estrutura. Temos um competente e dedicado Delegado
seccional, Dr. Wagner Vida[, e uma equipe que se desdobra para
garantir a segurança. Da parte da PM, o Comandante Emanuel da
Paixão e seu efetivo também se esforçam. Mas o trabalho esbarra na
falta de estrutura. Conversava, dias atrás, com o Delegado de Betim e
me lembrei: Betim, até 1992, não tinha Delegacia Seccional. A
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estrutura que o Governo do Estado tinha em 1992 em pouca coisa
mudou. E bom lembrar que Betim tem um crescimento da ordem de
7,8% ao ano, o que significa quase uma nova cidade de 20.000
habitantes por ano.

Já se passaram 8 anos, e nada ou pouca coisa foi ampliada.
O Delegado reclama, com razão, da falta de condições humanas e

material para trabalhar na Polícia Militar. Também pela falta de
estrutura das viaturas. As vezes, falta até gasolina. Sei e quero até
parabenizar a Prefeitura de Betim, que tem feito esforço no sentido de
fazer convênios para ajudar à PM e à Policia Civil. Hoje, isso tornou-
se prática em todo o Estado. Até mesmo as pequenas cidades têm
feito convênios no sentido de ceder funcionários, gasolina e também
parceria para que a Polícia Civil e a PM possam ter um desempenho
melhor.

Falo isso com a certeza de quem tem números para ilustrar a trágica
realidade. Queria dizer que, segundo informações, a Prefeitura de
Betim tem dois convênios. Um da ordem de R$150.000,00; e outro da
ordem de R$101.000,00. Este último convênio é para ajudar a Policia
Civil e a Militar quanto à sua estrutura. E o Sr. Prefeito está de
parabéns, porque a segurança pública não é dever do município. S.
Exa. foi vítima de um atentado ao qual repudiamos e não aceitamos
de forma alguma. Com relação ao primeiro convênio, segundo
informações, o Prefeito Jésus Lima contratou, para a sua própria
segurança, vários profissionais, alugou um "fiar em Belo Horizonte,
isso no valor de R$150.000,00. De um lado está de parabéns S. Exa.,
por estar ajudando a Polícia Civil e a Militar com um convênio da
ordem de R$150.000,00. Mas se fosse Prefeito, mesmo tendo sido
vítima como foi S. Exa., não teria a capacidade e a coragem para
estar assinando um convênio para ter segurança própria, em
detrimento de uma população de quase 300 mil habitantes, que está à
mercê da falta de segurança.

Não podemos incriminar apenas o Estado. A segurança pública é
um dever do Estãdo, mas entendemos que, a partir do momento em
que for a maior preocupação do Estado e do País, os administradores
públicos devem colocar na sua consciência o dever e a obrigação de a
cada dia mais participar, principalmente as cidades-pólos. Betim, que
tem arrecadação da ordem de quase R$20.000.000,00 por mês,
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poderia fazer convênios e parcerias importantes com as empresas
locais; há a FIAT e um grande parque industrial. Buscaria com isso a
hipótese da compra de inúmeras viaturas e proporcionar a instalação
de telefone celular e de rádio para dar também tranqüilidade ao povo.

Por isso, sabendo do gesto do Prefeito Jésus Lima, de Betim, que
também tem uma preocupação muito grande com a falta de
segurança na cidade, hoje, como cidadão e como Deputado, jamais
gostaria de ter usado esta tribuna para falar que se a nossa cidade
continuar no ritmo a que está sendo levada, sem os investimentos
necessários, talvez daqui a alguns dias não seja apenas o Bairro
Teresópolis que vai virar um bairro fantasma. E a cidade de Betim que
vai virar uma verdadeira Baixada Fluminense. No caso, não teremos
mais investimentos, empresários que queiram investir na cidade para
gerar emprego, para aumentar a receita. Não teremos pessoas
interessadas em se mudar para Betim, buscando-a como uma cidade
que lhe proporcionaria melhor qualidade de vida.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentar V.
Exa., que mora na mesma cidade que eu: Betim, pólo industrial da
região metropolitana.

Concordo que lá a violência é gravíssima. Para citar um exemplo, o
proprietário de um sacolão, em Laranjeiras, foi assaltado duas vezes,
vendeu o sacolão por esse motivo, e o próximo proprietário foi
assassinado.

Na TV Assembléia, quando discutíamos - e V. Exa. estava presente
- a colocação de segurança eletrônica em Belo Horizonte, falamos
que, se realmente tomarmos essa medida inibidora, o problema na
região metropolitana poderá ficar pior.

Temos acompanhado de perto. Concordamos também que o Dr.
Wagner tem sido batalhador diante dessa situação. Gostaria de
registrar as várias reuniões que realizamos com o Secretário da
Segurança e, numa delas, estava presente a assessoria de V. Exa.
Precisamos que o Estado invista mais na segurança da região
metropolitana. Sentimos sensibilidade da parte do Secretário, Dr.

o Mauro Lopes, embora ainda precisemos avançar nas medidas
concretas, porque não há pessoal suficiente para nos atender em
Betim.

V. Exa. falou muito bem: a obrigação constitucional de garantir a
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segurança é do Estado de Minas Gerais. Nesse ponto, temos
envidado esforços para que isso ocorra. Somos a favor de que a
Prefeitura continue investindo, embora não seja obrigada a fazer isso.
Existem convênios. Brevemente, vou trazer dados que comprovem
que, há bastante tempo, há vários mandatos, a Prefeitura tem
investido.

Não podemos falar de uma situação específica sem trazer dados em
defesa do Prefeito Jésus Lima, não da sua pessoa, mas da autoridade
administrativa da nossa cidade. Todo o povo de Betim foi ofendido,
em pleno final do século XX, quando seu Prefeito, Prefeito de uma
cidade da Região Metropolitana, foi atingido barbaramente com seis
tiros, por causas políticas. Isso temos de abominar.

E nesse contexto que estamos analisando essa situação. Quero
mais uma vez dizer que esse é o nosso compromisso também. Temos
de lutar junto com o Governo do Estado e com a Prefeitura, para que
dias melhores possa haver para Betim, para a Região Metropolitana e
para Minas Gerais. Esse é um dos dois grandes problemas do Pais, o
outro é o desemprego. Muito obrigada, Sr. Deputado.

O Deputado Ivair Nogueira - Por nada, Deputada.
Quero concluir minhas palavras, fazendo um apelo ao Prefeito Jésus

Lima, porque quem pode menos pode mais. Se já está investindo, que
olhe com maior sensibilidade o sofrimento do povo de Betim, que,
hoje, tem medo de sair às ruas por falta de segurança. Uma cidade
com a sua arrecadação pode perfeitamente, se houver boa-vontade,
aplicar mais em segurança, para dar maior tranqüilidade aos seus
moradores.

Não poderia deixar de registrar também meu agradecimento ao
Governador Itamar Franco, pela construção da cadeia pública no
Município de Betim. Ao mesmo tempo, solicito ao Prefeito de Betim,
quanto a essa cadeia que realmente vai resolver o problema
carcerário do município, que possa agilizar a conclusão das suas
obras viárias acertadas no convênio, tendo em vista que, com a sua
conclusão, essa cadeia também poderá ser posta à disposição.

Fica o nosso agradecimento ao Governador Itamar Franco, que
construiu cadeias em Betim, Belo Horizonte e Juiz de Fora,
procurando melhorar um quadro que realmente é muito complicado,
mas para o qual - tenho certeza -, no decorrer do tempo, iremos
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encontrar soluções, para que não ocorra o mesmo que ocorreu
com o comerciante do Bairro Teresópolis, que colocou uma faixa
dizendo: "Cansei de ser assaltado. Fechei as portas". Pedimos
socorro.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n° 450199

recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões a que foi
distribuído - de Transporte e de Fiscalização Financeira, às quais foi
distribuído, tendo sido considerado rejeitado, nos termos do ad. 191
do Regimento Interno.

Informa, ainda, que o prazo para a apresentação do recurso previsto
no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação deste
despacho.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2000, do Deputado Doutor Viana e outros. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo
PSDB: efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente - Deputada Elbe
Brandão; pelo PL: efetivo - Deputado Pastor George; suplente -
Deputado José Milton; pelo PPB: efetivo - Deputado Nivaldo Andrade;
suplente - Deputado Luiz Fernando Faria; pelo PPS: efetivo -

o Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Luiz Menezes. Designo.
A Área de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
-c Direitos Humanos - aprovação, na 453 Reunião Ordinária, dos

Requerimentos n°s 1.390 a 1.39312000, da Comissão de Direitos
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Humanos; e 1.395/2000, do Deputado João Leite; de Educação -
aprovação, na 382 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
1.39612000, da Deputada Maria OUvia; e 1.421 e 1.428/2000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho - aprovação, na 392
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n o

s 86612000, do Deputado
Arlen Santiago; 88912000, do Deputado Luiz Menezes; 90512000, do
Deputado Marcelo Gonçalves; 90612000, do Deputado Wanderley
Avila; 91112000, do Deputado Hely Tarqüínio; 91212000, da Deputada
Elaine Matozinhos; 920/2000, do Deputado Alberto Bejani; e
925/2000, do Deputado João Batista de Oliveira; e dos Requerimentos
nos 1.394/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 1.39712000, do
Deputado Chico Rafael; 1.40112000, do Deputado João Batista de
Oliveira; e 1.404/2000, da Comissão do Trabalho; e de Turismo -
aprovação, na 342 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.376,
1.423, 1.424, 1.426 e 1.427/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
1.40212000, do Deputado Márcio Cunha; 1.386/2000, do Deputado
Eduardo Brandão (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Glycon
Terra Pinto - informando sua renúncia como membro efetivo da
Comissão de Meio Ambiente (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de
Apoio às Comissões); e Luiz Fernando Faria (9) - indicando o
Deputado Nivaldo Andrade para Vice-Líder da Bancada do
PPB(Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças),
para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir, Parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição no 28199, da Comissão de Meio
Ambiente e das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre
as Propostas de Emenda à Constituição n o

s 17, 21 e 30/99; indicando
o seu nome para membro suplente da Comissão de Direitos
Humanos; e indicando o Deputado Glycon Terra Pinto para membro
efetivo da Comissão de Redação e da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 8/99 e para
membro suplente da Comissão de Meio Ambiente. (Ciente.Designo.A
Área de Apoio às Comissões e cópia às Lideranças)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bilac Pinto,

solicitando que o Projeto de Lei n° 250199 seja remetido à comissão
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
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requerimento de acordo com o inciso VII do art. 232 c/c art. 140 do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Bilac Pinto, solicitando que o Projeto de
Lei n° 321199 seja remetido à comissão seguinte a que foi distribuído,
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VIII do art.232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José Haueisen,

em que solicita sejam distribuídos à Comissão do Trabalho os
substitutivos apresentados em Plenário ao Projeto de Lei n° 12/99. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram.(- Pausa). Aprovado. Cumpra-se.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de amanhã, dia 2, às 14
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 35a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas e quarenta minutos do dia vinte e três de maio de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio
Cunha, Olinto Godinho, Eduardo Hermeto e Mauro Lobo. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
esclarecer com os convidados a seguir relacionados os termos do
acordo firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais sobre a
renegocição da nossa dívida pública e apreciar a matéria constante na
pauta e informa que o debate com os convidados fica transferido para
outra oportunidade, em virtude de terem sido convocados pelo
Governador do Estado. Passa-se à 11 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Em seguida, o relator do Projeto de Lei n°
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596199, Deputado Eduardo Hermeto, emite seu parecer, que
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°5 1 a 4,
apresentadas em Plenário. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovada Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Miguel Martini - Mauro

Lobo.
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dezessfe horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Bené Guedes, Maria Tereza Lara e
João Paulo (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, 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 Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer que conclui pela constitucional idade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.021/2000
com a Emenda n° 1 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, deter-mina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio - Maria Tereza Lara -

Doutor Viana - Paulo Piau - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 624199

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epígrafe objetiva dar a denominação de Rodovia Barroso ao trecho da
MG-341 que liga o Município de Tapira à Fosfértil - Fertilizantes
Fosfatados S.A.

Dada a natureza da medida, a proposição tramitará em turno único e
será apreciada conclusivamente pelas comissões às quais foi
distribuída, de acordo com o art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

A este órgão, compete preliminarmente emitir parecer sobre a
matéria, atendo-se aos limites estabelecidos no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Determina a Lei n° 13.408, de 21112199, em seu art. 1 0, que a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado será atribuída em lei específica. Preceitua, ainda, que a
escolha da denominação recairá em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, os quais devem estar relacionados com a
destinação da coisa a ser denominada. Ademais, não poderá haver,
em um mesmo município, mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado com igual denominação.

Constata-se que tais requisitos foram plenamente atendidos,
particularmente no tocante à escolha do nome, pois trata-se de
pessoa que muito fez em prol do desenvolvimento econômico e social
da região.

Todavia, cumpre-nos apresentar a Emenda n° 1 ao projeto com o fim
de corrigir a via a ser nomeada, evitando-se, assim, dupla
denominação a um único próprio público, tendo em vista que o
referido trecho da MG-341 que liga o Município de Tapira à Fosfértil -
Fertilizantes Fosfatados S.A. já tem denominação.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 624199 com a
Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1 1 a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica denominado Rodovia Barroso o trecho da MG-341 que

liga a Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S.A. à MG-428.".
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Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°661/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Fátima ti a Seção, com sede no Município de Sabará.

Em 11/11/99, a proposição foi publicada e a seguir encaminhada a
este órgão colegiado, a que compete emitir parecer sobre a matéria,
nos termos do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98, pode

ser declarada de utilidade pública estadual a sociedade civil, a
associação ou a fundação, constituídas ou em funcionamento no
Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à
coletividade, desde que comprovem: que adquiriram personalidade
jurídica; que estão em funcionamento há mais de dois anos; que os
cargos de sua direção não são remunerados; que seus Diretores são
pessoas idôneas.

Com base na documentação que instrui o processo, inferimos que a
proposição, do ponto de vista legal, não apresenta óbice à sua
aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 661199 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Agostinho

Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 87312000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Aden
Santiago, pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Tamboril, com sede no Município de Várzea da Palma.
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Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,

nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 1 da Lei n° 12.972, de 2717198.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, verifica-se o
inteiro atendimento às exigência ali mencionadas, razão pela qual não
vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 87312000 na
forma original.

Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Agostinho

Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 96612000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em referência é do Deputado Alberto Bejani e tem por
objetivã declarar de utilidade pública a Ação Feminina de Assistência
Social-Regional 20 BPM (AFAS/2 de Ouro), com sede no Município de
Juiz de Fora.

O referido projeto foi publicado em 271412000 e distribuído a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1 1 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, determina os requisitos cuja

comprovação se faz necessária para que as entidades sejam
declaradas de utilidade pública. São eles: ter personalidade jurídica,
estar em funcionamento há mais de dois anos, não serem os cargos
de sua direção remunerados e ser sua diretoria composta por pessoas
idôneas.

Todos esses requisitos foram comprovados pela entidade, o que a
torna apta a receber o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Diante	do	relatado,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 966/2000 como
originalmente formulado.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 97512000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado José Milton, por meio do Projeto de Lei n° 975/2000,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores, Amigos e Pequenos Produtores do Diamante - AMAPROD
-, com sede no Município de Lagoa Dourada.

Publicado em 28/4/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária Moradores, Amigos e Pequenos

Produtores do Diamante, conforme comprova a documentação
juntada ao processo, tem personalidade jurídica, funciona há mais de
dois anos, conta com diretoria idônea, cujos membros não são
remunerados pelos cargos que ocupam.

Por preencher os requisitos prescritos na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
torna-se habilitada a receber o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 975/2000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 1° de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 98612000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública o Educandário Santa
Terezinha, com sede no Município de Santos Dumont.

Após ser publicada, vem a proposição a esta Comissão para exame
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preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A declaração de utilidade pública de entidades é regida pela Lei n°

12.972, de 27/7/98, que estabelece os requisitas necessárias à
consecução do ato a ela referente.

Consultando a documentação anexada ao processo, constatamos
que a entidade em questão preenche todos os requisitas dispostos na
referida lei.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 98612000 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 1 0 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Agostinho

Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 98712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Senador
Firmino, com sede nesse município.

Publicada em 41512000, vem a proposição a este órgão colegiado
para exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Após a consulta da documentação anexada ao processo,

verificamos que a entidade preenche os requisitas dispostos na Lei n°
12.972, de 2717198, que rege os atos declaratórios de utilidade
pública.

Diante de tais considerações, não encontramos óbice que
impossibilitem a tramitação da matéria desta Casa.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 987/2000 na
forma original.
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Saladas Comissões, 1° de junto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Doutor

Viana - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°988/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Hely Tarqüínio, por meio do projeto de lei em epígrafe,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Amparo Maternal
Eurípedes Novelino, com sede no Município de Patos de Minas.

Após haver sido publicada no "Diário do Legislativo", em 4/5/2000, a
matéria foi encaminhada a este órgão colegiado para receber parecer,
atendo-se ao disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 2717198, dispõe sobre os requisitos necessários

para que as entidades obtenham o título declaratório de utilidade
pública, quais sejam ter personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, Diretores serem idôneos e não
remunerados pelos cargos que exercem.

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação
que instrui o processo, verifica-se que o Amparo Maternal Euripedes
Novelino atende a todos elas, tornando-se habilitado a receber o
referido titulo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 988/2000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 99312000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei - em epígrafe é do Deputado Antônio Andrade e tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Pastoral Carcerária
São Dimas de Vazante, com sede naquele município.

A proposição foi publicada em 4/5/2000 e, a seguir, encaminhada a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do art.
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102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pelo exame da documentação que instrui o processo, verifica-se que

a Pastoral Carcerária São Dimas de Vazante é sociedade civil dotada
de personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

Assim, a entidade atende aos requisitos da Lei n° 12.972, de
2717198, para que possa ser declarada de utilidade pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 99312000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau -

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

1.003/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei proposto tem o

objetivo de declarar de utilidade pública a Aliança Brasileira de
Assistência Social e Educacional - ABASE -, com sede no Município
de Campanha.

Após haver sido publicada, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, à qual compete emitir parecer sobre a matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O ato declaratôrio de utilidade pública pleiteado no projeto de lei

sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98.
Foram examinados todos os documentos juntados ao processo,

constatando-se que a entidade preenche os requisitos previstos na
referida lei, não havendo óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
o	Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.003/2000 na forma original.
Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
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Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana -

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

1.004/2000
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe pretende instituir o Dia Estadual de Manifestação contra o
Trabalho e a Exploração Infantis.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/5/2000 e, a
seguir, encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber parecer,
de conformidade com o disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Da leitura dos arts. 25, § l, e 22, da Constituição Federal, infere-se

que aos Estados está reservada a competência de legislar sobre
instituição de data comemorativa.

Com efeito, aquele parágrafo estabelece que "são reservadas aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição", ao passo que o art. 22, ao enumerar as matérias de
competência privativa da União, não faz menção à de natureza
semelhante ao que dispõe a proposição sob comento.

Conquanto o projeto não tenha vício de iniciativa, cumpre-nos
observar que ele merece receber aprimoramento quanto à sua
estrutura, em nome da boa técnica dê redação legislativa. Na
oportunidade, apresentamos o Substitutivo n° 1, para atender a esse
propósito.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.004/2000 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui o Dia de Manifestação contra a Exploração Infantil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica instituído o Dia de Manifestação contra a Exploração

Infantil, a ser comemorado anualmente, no dia 4 de outubro.
Parágrafo único - Quando a data a que se refere este artigo incidir
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no sábado ou no domingo, os eventos alusivos ao tema serão
realizados na primeira sexta-feira do mês.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Educação promoverá o
envolvimento de todos os alunos da rede pública estadual nas
atividades de conscientização e repúdio à exploração infantil.

Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida durante a data
instituída por esta lei será definida pelo Conselho Estadual de
Educação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira

- Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.007/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Pastor George, a proposição em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Escola Infantil Pequeno
Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 111512000, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório atende aos requisitos

determinados pela Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta a
declaração de utilidade pública.

Não se encontra óbice à tramitação do projeto em causa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.00712000 tal como se
encontra.

Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Doutor

Viana - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.01 3/2000
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n°

1.01312000 tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho
Central de Santos Dumont da Sociedade de São Vicente de Paulo,
situado no Município de Santos Dumont.

Após haver sido publicado, o projeto foi encaminhado a esta
Comissão, à qual compete examiná-lo preliminarmente, atendo-se ao
que dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com os documentos que compõem o processo, o

Conselho Central de Santos Dumont da Sociedade de São Vicente de
Paulo é uma sociedade civil beneficente, tem como finalidade manter
e estimular obras de assistência social e de promoção humana.
Funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não são remuneradas pelos serviços
prestados à entidade.

Não há óbice, portanto, à aprovação da matéria, uma vez que foram
atendidas as exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que
regulamenta a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.013/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho

Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.020/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei ora analisado, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Padre Paraíso - ASCOPP -, com sede no Município de
Padre Paraíso.

Publicada em 13/5/00, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual
não vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.020100 na
forma original.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2000.
Emano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Doutor

Viana - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°913/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o Projeta de Lei n° 91312000
visa a reconhecer a Estância Hidromineral de Aguas de Contendas,
no Município de Conceição do Rio Verde.

Publicada em 311312000, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c O art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em epígrafe tem por objetivo reconhecer como estância

hidromineraL a localidade denominada Parque das Aguas, situada no
Distrito de Aguas de Contendas, no Município de Conceição do Rio
Verde.

O projeto foi baixado em diligência para que se cumprissem os
requisitos determinados pela legislação federal e, em especial, pela
Lei n° 13.459, de 121112000.

Inicialmente cumpre examinar a matéria à luz da Lei Federal n°
2.661, de 3/12155, bem como do Decreto-Lei n° 7.841, de 818145. A
referida lei federal define, no seu ar[. 1 0, o que se deve considerar
estância hidromineral. Tal dispositivo é vazado nos seguintes termos:

"Art. 1°- Considera-se estância termomineral, hidromineral ou



184
simplesmente mineral a localidade assim reconhecida por lei
estadual e que disponha de fontes de águas termais ou minerais,
naturais, exploradas com observância dos dispositivos desta lei e do
Decreto-Lei Federal n o 7.841, de 8 de agosto de 1945".

O aludido decreto-lei, que contém o Código de Aguas Minerais,
estabelece, nos seguintes termos, os requisitos mínimos para a
instalação ou funcionamento de uma estância hidromineral:
"Art. l"_ A instalação ou funcionamento de uma estância

hidromineral, por parte de um titular de lavra de fonte, exige a
satisfação dos seguintes requisitos mínimos, a critério do órgão
competente do DNPM:

- montagem de instalações crenoterápicas convenientes, de acordo
com a natureza das águas;

II - construção ou existência de hotéis ou sanatórios com instalações
higiênicas convenientes, providas de serviço culinário apto a atender
às indicações dietéticas;

III - contrato de médico especialista encarregado da orientação de
tratamento e facilidades gerais de tratamento e assistência médica e
farmacêutica;

IV - existência de laboratório para realização de exames
bacteriológicos periódicos para verificação da pureza das águas em
exploração ou contrato de tais serviços com organização idônea, a
juízo do DNPM;

V - existência de um posto meteorológico destinado à obtenção das
condições climáticas locais;

VI - organização das fichas sanitárias dos funcionários das estâncias
e dos hotéis, renovadas pelo menos a cada seis meses;

VII - no caso de a água ser entregue engarrafada ao consumo, além
dos requisitos especiais determinados para cada caso pelo órgão
competente do DNPM, será no mínimo exigida, na instalação de
engarrafamento, a existência de uma máquina engarrafadora
automática ou semi-automática e de uma máquina ou dispositivo
destinado à lavagem do vasilhame durante o tempo necessário, com
uma solução de soda cáustica a 100 Baum e aquecida a 60°C ou um
outro processo ou dispositivo aprovado pelo DNPM que assegure
esterilização do vasilhame".

A Lei n° 13.45912000, por sua vez, exige, ainda, para o



rÀ

185
reconhecimento de uma localidade como estância hidromineral,
que esta conte com fonte de água mineral com vazão mínima de
250.000 litros por 24 horas, entre outros requisitos.

Diante da legislação federal e da Lei n° 13.459, sancionada no inicio
desse ano, e de todos os documentos e informativos apresentados em
diligência, constata-se que o projeto de lei desatende aos reqÚisitos
estabelecidos pelos citados ordenamentos. Ademais, para se
reconhecer a área do Parque das Aguas como estância hidromineral,
não se pode considerar todo o Distrito de Aguas de Contendas, mas
tão-somente aquela área.

Outrossim, o art. 21 da proposição não atende ao disposto no § 1° do
art. 1 0 da Lei n°2.661, de 1955, quando determina as delimitações da
área a ser considerada estância hidromineral sem informar se foram
fixadas em lei municipal própria.

Importa frisar que a Lei Federal n° 2.661, de 1955, estabelece que
cabe à lei estadual apenas reconhecer que uma dada localidade é
uma estância hidromineral. Vale dizer, os requisitos necessários para
que a localidade tenha essa condição devem preexistirá lei específica
que promova esse reconhecimento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°913/2000.
Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria

Tereza Lara - Antônio Júlio - Paulo Piau.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 97812000

Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

;	De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe
t altera o art. 11 da Lei n° 13.458, de 121112000, que dispõe sobre a

distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre o Estado e
a os municípios.

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e apresentou-
lhe as Emendas n

o
s 1 e 2.
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Em seguida foi a proposição encaminhada à Comissão de

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua
aprovação.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 128, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva alterar o art. 11 da lei citada,

estabelecendo que a sua vigência será a partir de 1°11112000. No seu
art. 20 , o projeto autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial.

Conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 167, VII, é
vedada a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. O art. 42 da
Lei n° 4.320, de 1713164, dispõe que os créditos suplementares e
especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. E
o art. 43 da mesma lei autoriza a abertura dos créditos suplementares
e especiais, estabelecendo que esta depende da existência de
recursos disponíveis para ocorrer à despesa. O § 1 1 desse artigo
considera recursos para este fim os provenientes de excesso de
arrecadação e os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Portanto, a proposição em tela, sob estes aspectos, atende aos
comandos legais.

A irregularidade apresentada dizia respeito à não estipulação do
valor do crédito. Objetivando sanar este vício, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1, que fixa o valor de
R$ 14.000.000,00 para o crédito especial que se pretende abrir.

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

978/2000 no 10 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1 1 de maio de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ivo José -

José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 99212000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a divulgação dos recursos financeiros
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destinados à educação.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 41512000, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em observância ao que
determina o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise determina a divulgação anual no "Diário

Oficial" de demonstrativos contendo o montante de recursos
financeiros destinados pelo Estado à educação, a sua origem e
respectiva aplicação. Manda também que se divulgue, no mesmo
órgão, até o dia 30 de abril de cada ano, o valor mínimo de referência
"per capita" para distribuição dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF. Garante ainda aos membros dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do referido fundo o acesso ao
Sistema Integrado Administrativo e Financeiro - SIAF.

O art. 201 da Constituição mineira estabelece que o Estado aplicará,
anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de seus
impostos, incluída a proveniente de transferência, na manutenção e
no desenvolvimento do ensino. Com relação a esse dispositivo, estatui
o art. 202 do mesmo Diploma Legal:

"At-t. 202 - O Estado publicará no órgão oficial, até o dia dez de
março de cada ano, demonstrativo da aplicação dos recursos
previstos no artigo anterior, por Município e por atividade".

Além disso, o § 31 do art. 74 da Cada Estádual prevê:
"§ 30 - As unidades administrativas dos Poderes do Estado e as

entidades da administração indireta publicarão, mensalmente, no
órgão oficial e, facultativamente, em jornais locais, resumo do
demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no período".

O § 1 1 de seu art 157 diz:
- integrará a lei orçamentária demonstrativo especifico com

detalhamento das ações governamentais, em nível mínimo, de:
- objetivos e metas;

II - fontes de recursos;
III - natureza da despesa;
IV - órgão ou entidade responsável pela realização da despesa:
V - órgão ou entidade beneficiários;
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VI - identificação dos investimentos, por região do Estado;".
Os objetivos a que visa o art. 1 1 do projeto em análise já se

encontram, pois, disciplinados no ordenamento jurídico vigente.
A Lei n° 13.496, de 5/4/2000, dispõe sobre a implantação do projeto

Serviço Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Cidadão. Seu
art. 1 1 determina:

"Ai-t. 1° - O Poder Executivo implementará e manterá, a partir de 10
de janeiro de 2000, o projeto de Serviço Integrado de Administração
Financeira - SIAFI - Cidadão, que terá o objetivo de tornar disponíveis
à população informações sobre a execução orçamentária e financeira
do Estado, resguardadas aquelas de caráter sigiloso, para a
preservação do interesse público".

O inciso 1 do art. 20 da mesma norma inclui entre os objetivos
básicos do projeto SIAR - Cidadão:

- oferecer à população relatórios sucintos, em linguagem
acessível, sobre a situação econômico-financeira do Estado;".

O inciso III do art. 3 1 tem o seguinte teor:
"Art. 31 - O acervo de informações disponíveis no projeto SIAFI -

Cidadão será elaborado de acordo com os seguintes critérios:

III - agrupamento das informações por políticas setoriais e
programas orçamentários, com dados sobre:

a) saúde;
b) educação;
c) segurança pública;
d) esporte, lazer e turismo;
e) participação dos municípios na arrecadação do ICMS e do IPI;
f) outras áreas de interesse da municipalidade".
Já se encontra garantido, portanto, não só aos membros dos

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF -, mas a toda população o acesso ao Sistema
Integrado de Administração Financeira.

O art. 50 da Lei Federal n° 9.424, de 24112196, que criou o FUNDEF,
determina:

"Art. 50 - Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais,
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados, ou
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recebidos, a conta do Fundo a que se refere o art. 1° ficarão
permanentemente, à disposição dos conselhos responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização, no âmbito do Estado, do Distrito
Federal ou do Município e dos órgãos federais, estaduais e municipais
de controle interno e externo".

O § 1 0 do art. 60 da mesma norma atribui ao Presidente da
República a competência para a fixação do valor mínimo anual por
aluno, e o § 21 estabelece que as estatísticas necessárias ao cálculo
do valor anual mínimo por aluno, inclusive as estimativas de
matrículas, terão como base o censo educacional realizado pelo
Ministério da Educação e do Desporto, anualmente, e publicado no
"Diário Oficial da União".

Por outro lado, deve-se considerar que a Lei n° 12.768, de 2211198,
regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, o qual dispõe, entre
outras matérias, sobre a descentralização do ensino e sobre o
repasse de recursos técnicos e financeiros aos municípios. Tendo em
vista a existência dessa norma, considerando-se os mandamentos da
boa técnica legislativa e objetivando as vantagens da consolidação
legal, apresentamos substitutivo conservando o conteúdo inovador do
projeto.

Conclusão
Diante dessas razões, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 99212000 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta os § 1 1 e 21 ao art. 1 1 da Lei n° 12.768, de 22 de janeiro

de 1998, que regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, o qual
dispõe sobre a descentralização do ensino e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1 1 da Lei n° 12.768, de 22 de janeiro de 1998, fica

acrescido dos seguintes § 1 0 e 20:

Art.	 1°	 -

§ 1 0 - O Estado dará ampla divulgação, incluindo a publicação no
órgão oficial dos Poderes do Estado, do valor mínimo de referência
por aluno relativo ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.
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§ 2° - O Estado fará publicar, mensalmente, no órgão oficial dos

Poderes do Estado, o montante de recursos distribuídos pelo Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF -, discriminando-os por origem
de receita e data da liberação.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Errnano Batista; Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Doutor

Viana - Paulo Piau - Agostinho Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°997/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - e dá
outras providências.

Publicada em 5/5/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à
legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise cria o Fundo Estadual de Segurança

Pública - FESP -, que será destinado a financiar ações e projetos que
visem à adequação, à modernização e à aquisição de equipamentos
de uso constante para órgãos públicos, estaduais e municipais,
envolvidos em atividades de segurança pública, especialmente para a
Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Minas Gerais. Dessa forma, vem ao encontro do disposto no art.
20 , V, da Constituição mineira, que determina ser objetivo prioritário do
Estado a criação de condições para a segurança e a ordem públicas.

A proposição ainda determina que as Prefeituras Municipais podem
ser beneficiárias do Fundo, desde que comprovem o funcionamento
no município de conselho municipal integrado paritariamente por
representantes do poder público e da sociedade civil, voltado para a
atuação na área da segurança pública e da defesa dos direitos
humanos. Estabelece também que os recursos alocados pelo FESP
aos municípios serão aplicados em atividades de vigilância
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desenvolvidas por guarda municipal ou entidade pública congênere
e os destinados aos órgãos e às entidades estaduais utilizados,
prioritariamente, em investimentos em projetos e ações que
contribuam para a integração de atividades entre os órgãos de
segurança.

A Constituição da República, no seu art. 167, IX, permite a criação
de fundos de qualquer natureza com a devida autorização legislativa.
No âmbito estadual, a Lei Complementar n° 27, de 1993, com a
modificação trazida pela Lei Complementar n° 36, de 1995, determina
os parâmetros para a instituição e a extinção de fundo. Verifica-se que
a proposição obedece aos preceitos estabelecidos na referida lei, pois
define os beneficiários do fundo, a origem dos recursos que o
compõem, o prazo de sua duração, o órgão gestor, o agente
financeiro e o grupo coordenador, bem como suas atribuições,
conforme a legislação estadual vigente.

O projeto, no art. 41, indica fontes de receita, previstas na lei
orçamentária de 2000, passíveis de vinculação ao fundo. Nesse
sentido, a Constituição da República determina, no art. 167, VI, que a
transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro são
permitidos com a prévia autorização legislativa. Não há, portanto,
óbice jurídico àquela vinculação.

A iniciativa parlamentar, da mesma maneira, é pertinente, tendo em
vista o disposto no art. 70, § 2 0 , da Constituição do Estado.

Julgamos conveniente explicitar no texto do § 1 0 do art. 20 que os
municípios deverão celebrar convênio com o Estado para que possam
ser beneficiários dos recursos do fundo. Nesse sentido, apresentamos
a Emenda n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 99712000
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no § 1° do art. 21, a expressão "poderão ser

beneficiárias dos recursos do Fundo as Prefeituras Municipais" por
"poderão ser beneficiárias dos recursos do Fundo, mediante convênio,
as Prefeituras Municipais".
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Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Doutor

Viana - Paulo Piau - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 99812000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
objetiva dispor sobre a realização de concursos públicos.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 515/2000, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo estabelecer a obrigatoriedade

de se devolver ao candidato a quantia paga a título de inscrição, no
prazo de 60 dias, se a realização do concurso for definitivamente
suspensa.

O Poder Executivo expediu o Decreto n° 34.706, de 1993, que
aprova o Regulamento Geral de Concursos Públicos das
Administrações Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais. O
mencionado decreto, contudo, não dispõe expressamente sobre a
devolução do valor das taxas em caso de cancelamento ou suspensão
do concurso.

Alegam-se, na justificação, os constantes adiamentos de concursos.
Cumpre ressaltar que o poder público fixa às datas de realização das
provas nos editais, o que não impede que ele as modifique quando
julgar conveniente.

Com efeito, a fixação da data de concursos está relacionada com a
discricionariedade do poder público, que permite aos seus agentes
decidir sobre a conveniência do ato a realizar, não podendo o
legislador interferir no mérito do ato administrativo, sob pena de
contrariar o princípio da independência e da harmonia entre os
Poderes.

Todavia, no que se refere à suspensão definitiva da realização do
concurso, é lícito que a administração cancele o certame antes,
durante ou após sua realização, com base no já mencionado poder
discricionário, tendo em vista o atendimento de interesse público
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devidamente justificado, verdadeiro parâmetro para a ação do
administrador.

Nesse caso, é necessário dispor sobre mecanismo que obrigue o
poder público a devolver ao candidato o valor efetivamente pago pela
inscrição em concurso público não realizado, num prazo não superior
a 60 dias, evitando-se, assim, que ele seja lesado em seus direitos.

Impõe-se ressaltar uma teoria que se aplica ao caso em tela: a que
estabelece o princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, não encontramos óbice de natureza jurídica
ou constitucional que impeça a tramitação do projeto nesta Casa, mas
observamos a necessidade de adequação técnica do projeto; por esta
razão, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Isto posto, concluímos pela juridicidade, constitucionabdade e

legalidade do Projeto de Lei n°998/2000 na forma do Substitutivo n° 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - A taxa de inscrição referente a concurso público para órgão

ou entidade do Estado o qual tenha sido cancelado ou suspenso será
devolvida no prazo de sessenta dias após a publicação, no diário
oficial, de sua suspensão ou cancelamento.

§ 1 1 - A taxa referida no "caput" deste artigo poderá ser aproveitada
para outro concurso que venha a substituir o cancelado ou suspenso.

§ 2° - Para efeito do disposto neste artigo, incidirá correção
monetária sobre o valor da taxa de inscrição relativamente ao período
compreendido entre seu desembolso pelo candidato e sua devolução.

Art.21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos para os concursos públicos cujos editais já tenham
sido publicados e que venham a ser cancelados ou suspensos.

Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Emiano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio

Júlio - Agostinho Silveira - Paulo Piau - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.00912000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n°

1.00912000 cria o Programa Mineiro de Armazenagem em nível de
Propriedade Rural ou de Forma Comunitária.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 11/5/ 2000, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucional idade
e legalidade da matéria.

Fundamentação
O Programa Mineiro de Armazenagem tem por objetivos estimular a

atividade de armazenamento de produtos agrícolas por meio de
sistema comunitário ou particular do próprio produtor rural; facilitar ao
agricultor a utilização dos benefícios da política de preços mínimos
praticados pelo Governo Federal; contribuir para o aumento da
produtividade agrícola e a redução dos custos de comercialização e
também criar facilidades para o agronegócio regional.

Para a consecução desses objetivos, o Poder Executivo deverá
desenvolver uma série de ações, entre as quais destacamos: a)
promover o zoneamento das áreas onde é relevante a necessidade de
fomentar o armazenamento comunitário; b) desenvolver sistema de
informação de mercado e de melhoria da qualificação da mão-de-
obra; c) elaborar propostas de incentivos aos agricultores para que
estes se incorporem ao processo de armazenamento adequado; d)
aproveitar, no programa, o pessoal oriundo da CASEMG.

Em linhas gerais, são essas as medidas preconizadas no Projeto de
Lei n° 1.00912000.

A criação de programas por meio de lei é matéria controvertida. Na
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Questão de Ordem - ADIQJ n°
224/RJ, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento
sobre o assunto:

"Estão sob reserva de lei os 'planos e programas nacionais,
regionais e setoriais' a que se referem os arts. 48. IV, e 165, § 4 0, da
Constituição Federal: a) os que implicam investimentos ou despesas
para a União e, neste caso, necessariamente inseridos no seu
Orçamento (art. 165, § 1 0 e 40); b) os que, ainda que não impliquem
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investimentos ou despesas para a União, estejam previstos na
Constituição. Conseqüentemente, os demais planos e programas
governamentais não estão sob reserva de lei, como é o caso do PNP
(Programa Nacional de Petroquímica)".

Nessa linha de raciocínio, o STF arremata:
"Não e''ato normativo federal' sujeito ao controle concentrado de

constitucional idade o despacho do Presidente da República que
introduz modificações no PNP, mas ato tipicamente administrativo,
fundado no art. 84, II, da Constituição".

Como se observa nesta decisão do STF, somente se enquadram no
principio da reserva legal os programas previstos no bojo da Lei Maior
e os que impliquem investimentos ou despesas para o ente federado,
caso em que devem estar previstos nos orçamentos. "Mutatis
mutandis", esse entendimento do Supremo Tribunal serve de
balizamento para a criação de programas no âmbito dos Estados
membros e municípios.

A nosso ver, a criação do Programa Mineiro de Armazenagem é ato
tipicamente administrativo. Com efeito, este não cria despesa para o
erário público nem está expressamente previsto na Constituição do
Estado, na seção dedicada pelo constituinte decorrente à política
rural. Tanto é assim que o projeto não contém dispositivo que trate de
recursos financeiros.

De fato, cabe ao Estado formular, mediante lei, a política rural,
conforme a regionalização prevista na Constituição, observadas as
peculiaridades locais. Essa norma consta expressamente no art. 248
da Cada mineira. Trata-se, evidentemente, de uma lei genérica, que
deverá pontuar as diretrizes, os objetivos e os instrumentos da política
agrícola para todo o Estado. Nesse sentido, foi editada a Lei n°
11.405, de 2911194, a qual, todavia, estabeleceu, no art. 90, a seguinte
regra:

"Art. 90 - O Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da promulgação desta lei, encaminhará à Assembléia
Legislativa projetos de lei com o objetivo de adequar as disposições

o desta lei à legislação de política agrícola referente a:
o	- pesquisa agrícola:

II - assistência técnica e extensão rural;
111 - armazenamento;

z
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IV - comercialização e abastecimento".
Como se vê, o legislador ordinário, ao disciplinar a matéria atinente

à política agrícola, não autorizou o Executivo a regulamentar o
armazenamento da produção agropecuária mediante ato
administrativo desvinculado de uma lei especifica para lhe dar suporte
legal.

Ocorre, no entanto, que o Executivo não cumpriu, até o presente
momento, a determinação estabelecida no mencionado artigo. Ora, se
isto está ocorrendo, não vemos nenhuma justificativa plausível que
impeça o Projeto de Lei n° 1.00912000 de prosseguir em sua
tramitação, sobretudo pelo caráter meritório das medidas nele
veiculadas, que contribuem para o aumento da produtividade agrícola
e a redução dos custos de comercialização e criam facilidades para o
agronegácio regional. A omissão do Executivo, no caso, não apenas
autoriza o Legislativo a intervir no processo de complementação da
legislação de política agrícola com vistas a suprir essa lacuna legal,
como também possibilita que este Poder não se acomode diante dos
fatos. A bem da verdade, a legislação de política agrícola não foi
arrolada pela Constituição do Estado como matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado. E, pela regra consubstanciada no
"caput" do art. 65 da Constituição Estadual, não sendo matéria de
iniciativa privativa, a inauguração do processo legislativo submete-se
ao principio da iniciativa concorrente, ou seja, tanto é legitima a
iniciativa parlamentar quanto a do Executivo.

Por fim, estamos apresentando, ao final deste parecer, a Emenda n°
que tem por objetivo contornar o vício material de

inconstitucionalidade do inciso VII do art. 3 0 da proposição. Com
efeito, o aproveitamento do pessoal oriundo da CASEMG deve ser
feito por meio de contrato administrativo por tempo limitado para suprir
situações excepcionais. A incorporação do pessoal ao quadro de
servidores dos órgãos envolvidos no programa, como está previsto no
projeto, constitui afronta ao art. 37, II, da Magna Cada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucbnalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 100912000 com a
Emenda n°1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 10
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Dê-se ao inciso VII do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 3°- ........................................
VII - Desenvolver esforços para aproveitar, por meio de contrato

administrativo por tempo determinado, o pessoal oriundo da
CASEMG, nos diversos órgãos envolvidos no programa;".

Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria

Tereza Lara - Paulo Piau - Doutor Viana.
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS, APRESENTADOS NO 1°

TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 12199
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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

comento institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de
passageiros no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juricidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição e apresentou-lhe as
Emendas n

o
s 1 a 4.

A Comissão de Transporte decidiu pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, e pela prejudicialidade das
Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça.

No decorrer da discussão em 1 0 turno, foram apresentados 3
substitutivos, e o projeto retorna a esta Comissão para receber
parecer nos termos do art. 188, § 2 1 , do Regimento Interno.

Fundamentação
O Substitutivo n° 2, a par dos demais dispositivos, que são

semelhantes a proposição inicial, inova ao propor que o transporte
alternativo seja explorado por pessoas físicas, condutores autônomos
ou cooperativas constituídas de, no mínimo, 12 cooperados que, na
data de publicação da lei, sejam detentoras de concessão ou
permissão do poder público municipal para explorar o transporte local
de passageiros.

O dispositivo contraria o ordenamento jurídico vigente.
Primeiramente, porque estabelece como pré-requisito para execução
de um serviço intermunicipal (competência exclusiva do Estado) que o
operador detenha concessão ou permissão municipal. No mesmo
sentido, atribui ao projeto caráter personalíssimo ao destinar o
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benefício estritamente àqueles que, na data da publicação da lei,
sejam detentores de concessão ou permissão municipal.

O Substitutivo n° 3, sucintamente, define que o transporte alternativo
é coletivo, aberto ao público, explorado de forma habitual, por pessoa
jurídica, por meio de contrato de concessão, em veículos de 3 a 8 e 9
a 15 passageiros, e, para estes, o poder público deverá estabelecer
itinerários e horários.

Na verdade, o substitutivo não pretende implantar um transporte
alternativo, mas um novo serviço, em detrimento do que existe
atualmente. Isso porque, mesmo com a restrição de um veículo por
concessionário, se em cada linha puderem operar quantos
transportadores quiserem, o modelo atual será aniquilado. O destino é
idêntico ao de várias cidades da América Latina, onde, hoje, a tarifa
atingiu patamares elevadíssimos, e os veículos estão em péssimas
condições (a manutenção é feita em oficinas de beira de estrada); em
resumo, o caos.

Assim, em questão de anos, quiçá de meses, os cidadãos mineiros
seriam transportados apenas em veículos de pequeno pode, que são
menos seguros, sem a mínima possibilidade de o poder público
fiscalizar sequer suas condições de segurança.

O transporte alternativo, da forma como está proposto, provocará o
desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal, implantado há tantas décadas em Minas
Gerais, o que é vedado pela Constituição Federal, além de não trazer
nenhuma melhoria para o usuário, principalmente no que diz respeito
à economicidacJe e segurança.

Por derradeiro o Substitutivo n° 4 difere do projeto somente no que
diz respeito à exigência de licitação, admissão de cooperativas e
inclusão da RMBH.

Julgamos adequada a proposta contida no Substitutivo n° 1,
cabendo apenas algumas alterações no art. 80 que trata das infrações.
Para tanto, apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 5.

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

12199 no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 5, a seguir apresentado,
e pela prejudicial idade das Emendas n o

s 1 a 4, da Comissão de
Justiça, bem como dos Substitutivos n o

s 1, 2, 3 e 4.
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SUBSTITUTIVO N°5
Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de pessoas

no Estado.
Art. 1 0 - Fica instituído, no Estado, o transporte rodoviário

intermunicipal alternativo de pessoas, adiante denominado transporte
alternativo, sob delegação, controle e fiscalização do Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

Parágrafo único - não se caracteriza corno transporte alternativo o
serviço que pratique a venda e emissão de passagens individuais,
bem como o embarque ou o desembarque de pessoas durante o
percurso ou em locais fixados para o serviço regular.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se transporte alternativo
aquele autorizado pelo DER-MG a executar os serviços a seguir
especificados, em caráter precário e intransferível:

- transporte de empregados ou de servidores de órgãos ou
empresas públicas e privadas;

II - transporte poda a porta de estudantes, membros de entidades
filantrópicas e associações assemelhadas;

III - transporte custeado por órgão ou entidade pública ou privada
para servidor, empregado, cliente e seus dependentes, sem objetivo
comercial;

IV - viagens eventuais, excursões, passeios.
Art. 30 - Será obrigatória a celebração de contrato particular entre o

prestador do serviço e o passageiro.
Art. 41 - O transporte alternativo, quando comprovada a necessidade

do serviço, será autorizado pelo DER-MG, exclusivamente a pessoa
jurídica, atendidos os seguintes requisitos:

- apresentação do contrato referido no art. 30, para anuência do
DER-MG;

II - apresentação da relação nominal de pessoas a serem
transportadas, cujo número não será superior à capacidade do
veículo;

III - apresentação do horário e dos itinerários das viagens, bem
' como os pontos de embarque e desembarque;

IV - apólice de seguro de acidentes pessoais em benefício das
pessoas transportadas;

!	V - veículo com capacidade para nove a vinte pessoas: data de
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fabricação de, no máximo, oito anos; veículos com capacidade
acima de vinte pessoas: data de fabricação não superior a quinze
anos;

VI - vistoria prévia do veículo, para registro pelo poder concedente,
renovável a cada seis meses, podendo ser exigível a qualquer tempo,
por convocação da fiscalização;

VII - cadastramento dos veículos e de seus condutores;
VIII - obrigatoriedade de os veículos possuírem equipamento

registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
IX - recolhimento dos tributos e encargos exigíveis na legislação

especifica;
X - relação nominal dos motoristas, bem como atestado médico

com, no máximo, trinta dias de expedição.
Parágrafo único - O termo de autorização concedido para os

serviços especificados nos incisos 1, II e III do art. 21 terá validade de
até cento e oitenta dias, renováveis por igual período, a critério do
DER-MG, e o serviço especificado no item IV receberá um termo de
autorização para cada viagem a ser realizada.

Art. 51 - Nas regiões onde existir transporte regular, o serviço
solicitado somente será autorizado mediante análise dos reflexos
econômico-financeiros sobre o sistema.

Art. 61 - São documentos de porte obrigatório no veículo, além
daqueles exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro:

- termo de autorização emitido pelo DER-MG;
II - nota fiscal do serviço prestado;
III - relação nominal das pessoas transportadas, visada pelo DER-

MG;
IV - relação nominal dos motoristas, visada pelo DER-MG.
Art. 70 - E obrigatória a inscrição, na parte externa do veículo, de

forma facilmente identificável, da expressão "transporte alternativo".
Art. 80 - Para os efeitos desta lei, a pessoa a quem tiver sido

concedida a autorização ou seu preposto, cometerá infração, além de
outras previstas em regulamento, quando:

- efetuar o transporte de pessoas que não constem na relação
nominal;

II - angariar ou aliciar pessoas em terminais rodoviários, pontos de
parada de serviço regular ou ao longo do itinerário;
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III - utilizar para embarque ou desembarque de pessoas, de

pontos inicial, intermediário ou final coincidentes com os fixados para
o serviço regular;

IV - permitir o embarque ou desembarque de pessoas ao longo do
itinerário;

V - realizar viagens com característica de serviço aberto ao público;
VI - vender, diretamente ou por terceiros, passagens individuais;
Vil - realizar o serviço com a autorização vencida ou cassada;
VIII - deixar de portar no veículo quaisquer dos documentos

previstos no artigo 60 desta lei;
IX - utilizar o termo de autorização de transporte alternativo previsto

nesta lei para a prática de qualquer outra modalidade de transporte
diversa da que lhe foi autorizada

§ 1 1 - Em quaisquer das hipóteses citadas neste artigo será o
veículo apreendido e aplicada multa de cento e oitenta UFIR's, sem
prejuízo das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
em especial no art. 231, inciso VIII.

§ 20 - A continuação da viagem somente se dará em outro veículo
requisitado pela fiscalização, cabendo ao infrator o pagamento das
despesas desse transporte, sem prejuízo da aplicação de sanções
cíveis e penais cabíveis.

§ 31 - A liberação do veículo far-se-á mediante ato do órgão
fiscalizador, após comprovação do pagamento das multas e das
despesas referidas nos parágrafos anteriores.

§ 40 - Configurada a reincidência no prazã de seis meses contados
da primeira incidência por infração prevista neste artigo, será o veículo
apreendido, aplicada a multa de trezentos e sessenta UFIR's,
devendo ser, imediatamente, cassada a autorização.

§ 51 - Não se poderá obter nova autorização pelo período de seus
meses, contados do ato que determinou a cassação.

§ 61 - Os veículos particulares ou de aluguel que realizarem o
transporte intermunicipai remunerado de pessoas sem autorização do
DER-MG, incluindo os detentores de licença expedida pelo município
que executarem viagens em caráter de habitualidade, bem como
aqueles que realizarem transporte interestadual remunerado sem
autorização do Ministério dos Transportes, quando em circulação no
Estado, serão fiscalizados e autuados de acordo com as penalidades

z
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instituídas nesta lei.

Art. 90 - Para consecução dos objetivos previstos nesta Lei, o
Governo do Estado fica autorizado a celebrar, se necessário,
convênios com entidade de direito público ou privado.

Art. 10 - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de sessenta
dias.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os

Decretos n°s 39.608, de 25 de maio de 1998, e 39.981, de 20 de
outubro de 1998, e respectivas portarias.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Olinto Godinho -

Ivair Nogueira - Dinis Pinheiro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1 01612000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Eduardo Brandão, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. José Liberato de Sá, ocorrido em 30/5/2000, em
São Sebastião do Rio Preto. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Antônio Mendes dos Santos, ocorrido em Maria da
Fé. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia dezesseis de maio de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados EIbe Brandão, Fábio Avelar e
Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença do Deputado João Paulo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcio Cunha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Fábio Avelar, informa que a reunião se destina
a se assistir à apresentação do trabalho gráfico editorial de caráter
ecológico realizado pelo Dr. Cyro José Soares e sua equipe,
composta de profissionais especializados, com apoio de entidades
internacionais. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Dr. Cyro
para fazer sua exposição. Ato continuo, segue-se amplo debate, com
a participação dos Srs. José Francisco Sailes, Presidente da
BELOTUR; Hélio Rabelo, da Secretaria do Turismo; e Ana Paula
Figueiredo, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
informa que houve distribuição de matérias a relatores, cabendo ao
Deputado Alberto Bejani o Projeto de Lei n° 50212000 e à Deputada
Elbe Brandão o Projeto de Lei n° 493199. Encerrada a ? Parte da
reunião, o Presidente passa à 21 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições não sujeitas
à apreciação doPlenário. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 1.36412000, do Deputado Rêmolo Aloise. Em
seguida, a Presidência passa à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos da
Comissão, indicando os nomes das entidades a serem agraciadas
com a Medalha dos 500 Anos do Brasil: ABAV (Sr. Raimundo Cícero
Lage),	BELOTUR	(Sr.	José	Francisco	Salles	Lopes),
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TECNITURJMULTIMINAS (Sr. Geroge Normam, "in memorian"),
AGTURB/SINGTURB (Sra. Mansa Dias), ACM-Minas (Sr. Roberto
Fagundes), SEBRAE (Sra. Fátima Trópia), FIEMG (Sr. Eberhasd Hans
Aichínger), Deputado Federal Ronaldo Vasconceilos, Deputada
Federal Maria Elvira (Primeiro curso de Turismo no Estado Newton
Paiva), Secretário do Turismo (Dr. Manoel Costa); da Deputada Elbe
Brandão, solicitando seja realizada audiência pública da Comissão no
vale do Peruaçu, em Januária, para discutir sobre as Aspas federais e
estaduais com os convidados que menciona, e solicitando seja
convidado o Ministro de Esporte e Turismo para apresentar seus
projetos e programas à frente da pasta. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Alberto Bejani - Márcio Cunha - Olinto

Godinho.
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia vinte e três de maio de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Amilcar Martins,
Agostinho Silveira e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo
José, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião destina-se a
apreciar a matéria da pauta e a ouvir, em audiência pública,
representantes de diversas entidades, que irão discutir o tema
"Exploração do Trabalho Infantil em Minas Gerais". Após, lê ofício do
Sr. Misac Lacerda Mendonça, Vereador à Câmara Municipal de
Uberlândia, publicado na edição de 13/5/2000, e designa como
relatores das seguintes matérias os Deputados a seguir citados:
Projetos de Lei n°s 926/2000 - Deputado Ronaldo Canabrava;
949/2000 - Deputado Amilcar Martins; 97312000 - Deputado Agostinho
da Silveira; e 79712000 - Deputado Luiz Menezes. Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições sujeitas
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à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a
discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 757199,
859 e 88212000 (relator: Deputado Luiz Menezes); 847 com a Emenda
no 1, 861 a 865 e 874 a 87712000 (relator Deputado Ronaldo
Canabrava); 849 e 86712000 (relator: Deputado Agostinho Silveira);
853 e 87812000 (relator: Deputado Amilcar Martins), que são
aprovados. Em seguida, convida a tomar assento à mesa os Srs.
Cláudio Guerra, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; a Sra. Maria Amélia Bracks Duarte,
Procuradora do Trabalho do Ministério Público de Belo Horizonte e
representate da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora-Chefe do
Ministério Público do Trabalho; as Sras. Soleny Alvares Hamu,
Secretária Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil; Elvira Veloso de Mello Consendey e Cristiane
Azevedo Barros, Coordenadoras do Grupo Especial de Combate ao
Trabalho Infantil; Maria Eneide Teixeira, Conselheira do Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de Rua; os Srs. José Antônio Borges
da Silva, Vereador à Câmara Municipal de Conceição das Alagoas;
Dilson José Meireiles, Auditor Fiscal do Trabalho, e Rômulo Luiz
Campos, representate do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da
FETAEMG. O Presidente tece suas considerações iniciais sobre o
objetivo da reunião e passa a palavra aos convidados, que discorrem
sobre o tema em tela. Neste momento, o Deputado Ivo José transfere
a Presidência ao Deputado Amilcar Martins e retira-se do recinto.
Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira.	 -	 -
ATA DA 242 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COM ISSAO DE

REDAÇÃO
As dezesste horas do dia vinte e três de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Maria
Olivia e Eduardo Brandão, membros da supracitada Comissão.

zo
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Maria Olívia , dispensa a leitura da ata da reunião

• anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e distribui à Deputada Maria
Olivia a Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000 e os Projetos
de Lei nos 40, 110, 111,415, 461, 737 e 784199, 810, 813, 815, 816,
823 e 83512000 e ao Deputado Eduardo Brandão os Projetos de Lei
n

o
s 826, 827, 829, 834, 836, 841 e 84212000. Encerrada a l a Parte

dos trabalhos, passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição
n° 3812000 e dos Projetos de Lei n

o
s 40, 110,111, 415 e 461/99

(relatora : Deputada Maria Olívia). Passa-se à 2' Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre matérias de
deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nos 737 e 784199, 810, 813, 815, 816, 823 e 83512000 (relatora:
Deputada Maria Olivia); 826, 827, 829, 834, 836, 841 e 842/2000
(relator: Deputado Eduardo Brandão). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Régis - Eduardo Brandão - Glycon

Terra Pinto.
ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson
Rezende, Miguel Martini, Pastor George e Dimas Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, lvo José, Luiz Tadeu
Leite e Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa o recebimento de ofício da Câmara Municipal de Diadema. O
Presidente, Deputado Miguel Martini, desígna o Deputado Edson
Rezende relator do Projeto de Lei n° 95812000, e o Deputado Cristiano
Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 96312000. A seguir, a Presidência
passa à discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário do Assembléia. Ato contínuo, são aprovados
em turno único, os Projetos de Lei n°s 81212000, (relator: Deputado
Pastor George); 88112000 com a Emenda n° 1, (relator: Deputado
Dimas Rodrigues); 92812000, (relator: Deputado Cristiano Canêdo). A
seguir, o Presidente submete à votação, e é aprovado em turno único
o Requerimento n° 1.38412000. Prosseguindo, o Presidente passa à
discussão e votação de proposições da Comissão. O Presidente
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Edson Rezende, para
apresentar requerimentos de sua autoria. O Deputado Miguel Martini
requer sejam convidadas as autoridades que menciona, para discutir,
em reunião da Comissão de Saúde, a oftalmologia na Fundação Hilton
Rocha e em todo o Estado. O Deputado Miguel Martini apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública, com a
participação desta Comissão e da Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, no Município de Andradas, para se discutir com o
Sindicato Rural, a Cooperativa Agrícola Rural de Andradas - CARA - e
os bataticultores, o processo de lavagem e de classificação das
batatas produzidas no Estado. Submetidas à votação, cada uma por
sua vez, são essas matérias aprovadas. Ato continuo a Presidência
informa que a reunião tem por finalidade ouvir os seguintes
convidados: Deputado Adelmo Carneiro Leão, Secretário de Estado
da Saúde; Dr. Francisco Panadés Rubió - Superintendente da
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, e Dr. César Nicolau da Costa,
Presidente do Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de
Minas Gerais, os quais prestarão esclarecimentos sobre a situação e
as propostas atuais das entidades mencionadas. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor do
requerimento que motivou o convite. Prosseguindo, o Secretário
Adelmo Carneiro Leão faz sua exposição, ilustrada com
transparências. A seguir, o Presidente passa a palavra às autoridades
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presentes, na ordem acima mencionada, conforme consta nas
notas taquigráficas. Ato continuo, a Presidência prorroga de oficio a
reunião por 15 minutos. Participam dos debates todos os
parlamentares presentes. 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, 1 1 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo - Edson Rezende.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo
Aloise, Ivo José, João Paulo e Luiz Fernando Faria, membros da
supracitada Comissão. Também está presente o Deputado Márcio
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado
Rêmolo Aloise, informa que a reunião se destina a discutir
proposições da Comissão e passa à leitura da seguinte
correspondência: do Deputado José Milton comunicando a sua
renúncia como membro efetivo da Comissão; do Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos de Unaí informando que a empresa
responsável pela elaboração dos projetos do Fundo SOMMA no
município - FR Projetos e Construções Ltda. - deverá atender a
solicitação da comissão até o dia 30 de maio do corrente; do
Presidente da Câmara Muncipal de Itajubá, Vereador Rodrigo Imar
Martinez Riêra, encaminhando requerimento dos Vereadores Oscar
Navarro Santos e Douglas Tadeu Dória acusando irregularidades na
execução do contrato da Prefeitura Municipal de ltajubá com a
empresa Aterpa, vencedora de concorrência pública para
pavimentação de vias públicas, projeto financiado pelo BDMG, através
do projeto SOMMA, e solicitando que a comissão faça uma visita
urgente a cidade, a fim de verificar as denúncias. Ato contínuo, o
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Luiz Fernando
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Faria para apresentar requerimentos de sua autoria. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez requerimentos
solicitando que se envie ofício à Construtora SOMEP pedindo
informações de quantas e quais obras foram por ela executadas com
os recursos do Fundo SOMMA; solicitando que sejam intimados a
comparecer à Comissão todos os Vereadores da Câmara Municipal
de Bocaiúva, o Diretor do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto à
época da execução dos serviços, bem como o engenheiro Dano
Rutier. O Deputado Luiz Fernando Faria devolve a direção dos
trabalhos ao Deputado Rêmolo Aloise que, verificando nada mais
haver a ser tratado 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, 1 1 de junho de 2000.
Rémolo Aloise, Presidente - lvo José - Aílton Vilela - Luiz Fernando

Faria - José Henrique.
ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

-	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Miguel Martíni, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente informa o
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que
foram distribuídas: Projeto de Lei n° 782199 e Projeto de Lei n°
900/2000 (Deputado Olinto Godinho) e Projeto de Lei n° 94012000
(Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se a ia Fase da Ordem do Dia
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas a

' deliberação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
Projeto de Lei Complementar n° 2312000 na forma do Substitutivo n°
i, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator

a Deputado Rêmolo Aloise). Após discussão e votação, são aprovados
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em 2° turno as seguintes proposições: Projeto de Lei n° 83112000
(relator: Deputado Rêmolo Aloise); Projeto de Lei n° 537/99 na forma
do vencido no 1° turno (relator Deputado Rêmolo Aloise) e Projeto de
Lei n° 162199 na forma do vencido no 1 0 turno. Ato contínuo, o
Deputado Márcio Cunha emite seu parecer pela rejeição do Projeto de
Lei n° 185199. Na fase de discussão, o Deputado Mauro Lobo solicita
vista do parecer, pedido que é concedido pelo Presidente. A seguir, o
Presidente informa que continua em discussão o parecer de 1 1 turno
sobre o Projeto de Lei 78512000. Nesse momento, o Deputado Miguel
Martini apresenta requerimento solicitando adiamento da discussão.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Logo a seguir, o
Deputado Olinto Godinho emite parecer pela rejeição do Projeto de
Lei 450199 e emite seu parecer de 10 turno, sobre o Projeto de Lei
82112000, o qual conclui pela aprovação na forma do Substituivo n° 1,
que apresenta. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Passa-se à 32 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discusssão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Márcio Cunha passa a Presidência ao
Deputado Mauro Lobo. A seguir, apresenta requerimento de sua
autoria solicitando a realização de audiência pública para discutir e
esclarecer o adiamento da inauguração da fábrica de caminhões da
Iveco no Municípoio de Sete Lagoas. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Mauro Lobo retorna a
Presidência ao Deputado Márcio Cunha. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a prSença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Irani Barbosa - Rêmolo Aloise - Rogério

Correia.
ATA DA 12 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião
Costa, Antônio Carlos Andrada, Eduardo Brandão e José Milton,
membros da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;
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Márcio Cunha, Eduardo Hermeto, Irani Barbosa, Rêmolo Aloise e
Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Registra-se a presença do Deputado Miguel Martini.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, 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 subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei n° 97812000,
do Governador do Estado. O Deputado Antônio Carlos Andrada,
relator da matéria no âmbito da Comissão de Educação, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com as Emendas
n os 1 e 2, da Comissão de Justiça. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer. Após, o Deputado Eduardo Hermeto, relator da
proposição no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Justiça. Durante a fase de

discussão, o Deputado Rêmolo Aloise solicita vista da proposição, o
que é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, a ser
convocada em edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - José Hentique - Eduardo Hermeto -

Ivo José - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia trinta e um de maio de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio Carlos
Andrada, Eduardo Brandão e José Milton, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado José Milton, 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. 0 Deputado
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Eduardo Brandão lê a seguintes correspondência: ofício do Sr. Luiz
Souza, Diretor do Centro de Conservação e Restauração de Bens
Culturais Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG, manifestando
sua estranheza pela rejeição do nome do Sr. Hélio Mansur, indicado
para a Presidência da FAOP; e convite da Secretaria Municipal de
Educação de Uberaba, para o 6° Encontro Regional de Educadores
de Uberaba e Triângulo Mineiro, a se realizar nos dias 1° e 2 de junho.
A seguir, o Presidente informa que designou, em 291512000, os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Eduardo Brandão e Antônio Carlos
Andrada para relatarem, respectivamente, os Projeto de Lei n°s 962,
974 e 98312000. Esgotada a matéria destinada á ? Parte da Reunião,
o Presidente passa à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de matérias de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Requerimentos n°s 1.396, 1.421 e 1.42812000. 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, 1 1 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues.

ATA DA 37 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia trinta e um de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Irani Barbosa, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise e Rogério
Correia, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença
do Deputado Miguel Martini. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Irani Barbosa
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a esclarecer os termos do
acordo firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais sobre a
renegocição da nossa divida pública, com a presença dos seguintes
convidados: Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da
Fazenda; Sra. Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado, e Sr.
Alexandre Dupeyrat, Assesssor do Governador para Assuntos
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Especiais. O Presidente informa que designou o Deputado Irani
Barbosa relator do Projeto de Lei n° 1.022/2000. (LIDO), do
Governador do Estado, bem como os Deputados Rêmolo Aloise e
Olinto Godinho relatores parciais desse projeto. A seguir, a
Presidência passa a palavra aos convidados, que, cada um por sua
vez, fazem suas considerações iniciais. Abertos os debates, fazem
uso da palavra todos os Deputados, que fazem questionamentos aos
convidados, seguindo-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, pelos
valiosos subsídios prestados aos trabalhos da Comissão, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000.
Rogério Correia, Presidente - Paulo Piau - Eduardo Hermeto -

Ermano Batista.
ATA DA 382 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas do dia trinta e um de maio de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, Maria José
Haueisen, Glycon Terra Pinto e Agostinho Patrús (substituindo este ao
Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB),
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 Glycon Terra
Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. Sobre a mesa, as
seguintes correspondências: do Prefeito Municipal de Pirapora,
publicada no "Diário do Legislativo" de 181512000; do Presidente da
Câmara Municipal de Araçuaí e da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais, publicadas em 251512000; da
Deputada Kátia Abreu, publicada em 261512000; do Deputado Dilzon
Meio, 1 0-Secretário, comunicando que as solicitações de serviços de
fretamento de aeronave, passagens aéreas, hospedagens e outras
despesas necessárias á realização dos trabalhos deverão ser
encaminhadas, para aprovação prévia, àquela Secretaria; do Sr. José
Eduardo de Lima Pereira, Diretor de Assuntos Corporativos da Fiat do
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Brasil S.A., em que comunica a impossibilidade de seu
comparecimento à reunião. Em seguida, o Presidente informa que a
reunião se destina a discutir, com diversos convidadas, o depósito
irregular de lixo industrial proveniente de outros municípios - lixo que
está sendo utilizado parcialmente como combustível para a fabricação
de cal em Córrego Fundo, Formiga e Arcas -; a averiguar denúncias
de poluição e liberação de dioxinas e a discutir e votar proposições da
Comissão. Registra-se a presença dos Srs. Tilden Santiago,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos; José Cláudio
Junqueira Ribeiro, Presidente da FEAM; Jáder Pinto Campos
Figueiredo, representante estadual do IBAMA; Eduardo Braz Neto
Almeida, Prefeito Municipal de Formiga; Lindolfo Barbosa Lima,
Promotor de Justiça da Comarca de Formiga; jornalista Paulo Coelho;
Délcio Rodrigues, Diretor de Campanhas do Greenpeace do Brasil;
Marco Antônio Ferraroli dos Santos, Diretor da Divisão de
Embalagens Flexíveis da ALCAN; Dra. Gabriela Kernick Carvalhaes,
química do Laboratório Cegec; Vereador Sebastião Alves Rangel,
Presidente da Câmara Municipal de Formiga; e Luiz Carlos Teles de
Castro, Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Belo Horizonte, O
Presidente passa a palavra aos convidados, que, cada um por sua
vez, fazem as considerações iniciais. São abertos os debates, dos
quais participam os convidados e os Deputados, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos convidados e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 1 11612000, às 14h30min, para apreciar o Projeto de
Lei n° 498199 e discutir e votar proposições da Comissão, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Maria José Haueisen, Presidente - Dimas Rodrigues - Glycon Terra

Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°943/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n°

943/2000 estabelece diretrizes para a política de saneamento básico
em regiões metropolitanas.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 81412000, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer,
atendendo ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O projeto em exame tem como objetivo estabelecer as diretrizes

para a política de saneamento básico em regiões metropolitanas do
Estado. A análise das questões que envolvem o projeto, de profunda
complexidade, remete-nos ao intrincado sistema de distribuição de
competências entre os entes federativos, trazendo à tona implicações
diversas, que colocam a exigência de que seja a matéria analisada
com rigor técnico e sensibilidade política.

Nesse sentido, será abordado, inicialmente, o problema da
distribuição da responsabilidade no âmbito da competência comum,
em que reside a questão do saneamento básico, nos termos do inciso
IX do art. 23 da Constituição Federal. Em seguida, será examinado o
fundamento jurídico-constitucional da região metropolitana, para,
então, a partir dos pressupostos apresentados, analisarmos o projeto,
sugerindo alterações para o seu aperfeiçoamento.

E preciso reconhecer que o texto constitucional define as linhas
gerais para a distribuição de competências, mas, quanto à
competência comum, deixa o campo aberto para uma definição mais
precisa pela legislação ordinária e pela doutrina, que devem estar
atentas à evolução social das demandas e ao desenvolvimento
técnico, de forma a delinear as competências tendo em vista os
objetivos fundamentais fixados pelo art. 3 1 da Constituição Federal.

Assim, a competência comum entre os entes federativos pode ser
exercida de diversas formas, a depender da natureza da atividade.
Alaôr Caffé Alves, em parecer exarado por solicitação da Companhia
de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP - (Alaôr Caffé Alves.
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públicos. São Paulo: edipro. 1998:24.), reconhece quatro formas
possíveis para o exercício da competência comum: a concorrente, a
privativa, a suplementar e a complementar.

A concorrente caracteriza-se pela possibilidade de que todos os
entes federados concorram entre si' no controle e na prestação dos
serviços, quando a natureza das coisas o permite".

A privativa ocorre quando não existem condições de mais de um
ente federativo oferecer o mesmo serviço, devido à sua natureza, o
que corresponde ao que é reconhecido como "monopólio natural".

Por seu turno, a competência comum supletiva configura-se no caso
de o ente responsável, por falta de recursos financeiros, técnicos, ou
por outros fatores, omitir-se, total ou parcialmente, na prestação do
serviço público, hipótese em que outro ente poderá prestá-lo.

Por fim, a competência comum complementar ocorre quando
diferentes entes federativos "partilham, mediante o exercício de
funções complementares e coordenadas, a titularidade na prestação
dos serviços, controlando-os e fiscalizando-os em suas respectivas
fases, etapas ou dimensões (local, microrregional, regional, estadual
ou nacional)".

Tal classificação foi desenvolvida com o objetivo de identificar o ente
federado a que cabe a titularidade do serviço, o que não impede que
os entes se organizem para prestá-lo de forma conjunta, mediante a
ceebração de convênio ou formação de consórcio. O constituinte
deixou evidente que propõe a construção de um federalismo
cooperativo.

Ressalte-se, ainda, que o delineamento da distribuição da
competência comum entre as esferas de poder na estrutura federativa
brasileira pode ser fixado em leis federais específicas que tratam de
cada matéria, como ocorre, por exemplo, com a educação - Lei n°
9.394, de 30112196, e com a saúde - Lei n°8.080, 1919190.

O legislador federal poderá, também, fixar as normas de cooperação
entre os entes federados, mediante lei complementar, nos termos do
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal. Por ser evidente, a
ausência do referido diploma legal não impede que os entes
federados, reconhecendo a necessidade de atuação conjunta,
instituam vínculos jurídicos mediante a celebração de convênios ou a
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formação de consórcios. No caso desses institutos, a decisão pela
instituição do vínculo reside no campo da discricionariedade dos
respectivos entes.

Deve-se, contudo, analisar se a matéria em exame diz respeito,
predominantemente, ao interesse local, regional ou nacional, para fins
de reconhecimento da competência do município, do Estado ou da
União, respectivamente. Assim, os serviços de interesse local devem
ser oferecidos privativamente pelos municípios, ainda que
mencionados no art. 23 da Constituição Federal, como deixa claro o
inciso V do art. 30 do mesmo estatuto:

"Art. 30 - Compete aos Municípios:
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial;".

E fato evidente que o desenvolvimento urbano, a complexidade da
ordem social e a exigência de uma atuação eficiente do Estado
impõem o reconhecimento de que determinadas matérias, embora
não sejam de interesse predominante do Estado, não se
circunscrevem ao âmbito meramente municipal. O processo de co-
urbanização provoca uma situação em que determinadas decisões em
um município têm implicações gravosas nos municípios vizinhos, de
forma que já não se pode afirmar que se encontra em voga o
interesse meramente local. As matérias a que correspondem tais
decisões são de interesse comum para aquela região.

E a região metropolitana o mecanismo previsto na ordem
constitucional para a integração dos Governos Municipais com o
Estadual quando está em jogo o interesse comum decorrente do
desenvolvimento urbano que ultrapassa os limites espaciais de um
município. Mas, diferentemente do convênio e do consórcio, a
formação da região metropolitana não depende de decisão do
município, mas do legislador estadual, por lei complementar estadual,
consoante dispõe o § 30 do art. 25 da Constituição Federal, nos
seguintes termos:

"Art. 25 - ..............................................
§ 30 - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar
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a organização, o planejamento e a execução de funções públicas
de interesse comum".

Segundo o jurista Alaôr Café Alves, "a região metropolitana é a
constituição por mandamento legal que, reconhecendo a existência de
uma comunidade sócio-econômica com funções urbanas altamente
diversificadas, especializadas e integradas, estabelece o grupamento
de Municípios por ela abrangidos, com vistas à realização integrada
da organização, planejamento e execução de funções públicas de
interesse comum exigidos em razão daquela mesma integração
urbano-regional". (Idem. Regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e micron-egiôes: novas dimensões constitucionais da
organização do Estado brasileiro. Revista de Direito Ambiental. Ed.
Revista dos Tribunais, ano 4, n° 15, jul-set, 1999, 184:206.)
A Constituição Federal de 1967, seguida pela Emenda

Constitucional n° 1, de 1969, já previa a região metropolitana como
forma de integração das esferas de governo para a consecução de
seus interesses comuns, atribuindo à União a competência de instituir
tais regiões mediante lei complementar. A matéria foi regulamentada
pela Lei Complementar n° 14, de 818173, que criou diversas regiões
metropolitanas, inclusive a de Belo Horizonte, prevendo o mecanismo
de seu funcionamento e o campo de sua competência.

O dispositivo supratranscrito da Constituição Federal de 1988 trouxe
algumas inovações significativas. Transferiu para o Estado a
competência para instituir regiões metropolitanas, possibilitando o
tratamento da matéria por instância de governo mais próxima da
realidade sobre a qual irá incidir o texto legal. Enquanto, outrora, a
matéria situava-se no capítulo "Da Ordem Econômica e Social" do
texto constitucional, na Carta vigente, a previsão da região
metropolitana compõe o título que versa sobre a organização do
Estado, de forma que a matéria deve ser compreendida segundo a
análise da estrutura federativa do Brasil.

Com efeito, a análise do tema remete-nos à questão da distribuição
de competência entre os entes políticos, que é uma variável essencial
da federação. Isso porque, no núcleo da questão da região
metropolitana, reside a necessidade da análise da realidade fática
para saber se determinada matéria representa predominantemente
interesse local, sendo, neste caso, de competência municipal,
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consoante o inciso 1 do art. 30, ou se o tratamento conferido à
matéria em um determinado município causa uma interferência de tal
ordem nos vizinhos, que ela precisa ser reconhecida como de
interesse comum, conforme o § 30 do art. 25, ambos da Constituição
Federal. Neste caso, a competência não é privativa do município, mas
do Estado, devendo ser levada em consideração a classificação das
competências comuns supramencionadas para a definição de qual
ente prestará o serviço.

É preciso frisar que compete à lei formal, emanada do processo
legislativo estadual, dispor sobre tais definições. Isso porque a
Assembléia Metropolitana, que deve reunir representantes dos
diversos municípios envolvidos e do Estado, não tem competência
constitucional para criar normas abstratas, gerais e inovadoras da
ordem jurídica. E o que ensina o publicista Alaôr Caffé Alves, com a
seguinte lição:

"E preciso sublinhar, entretanto, que a disposição constitucional, em
que pese ser de natureza organizacional, não tem o condão de
autorizar a criação de ente político-administrativo, entre o Estado e os
Municípios, com poder de legislar sobre a matéria regional. Assim,
este ente público regional tem caráter administrativo e não político,
não podendo as suas normas (administrativas) impor-se aos entes
políticos que integram a região, como, por exemplo, aos Municípios.
Sua índole é de caráter intergovernamental, porém, com poderes
apenas administrativos. As normas jurídicas que podem ser
impositivas aos Municípios, em relação às funções públicas de
interesse comum, serão aquelas oriundas da Assembléia Legislativa
do Estado, no exercício de suas competências comum e concorrente,
ficando ao Município o poder, no que couber, de suplementá-las,
conforme a autorização constitucional". (Idem, 1998:124.)

Dessa forma, a questão-chave deste processo é a seguinte: poderá
a lei estadual estabelecer a competência estadual para a prestação do
serviço público de saneamento básico na região metropolitana? Para
responder a essa questão, convém trazer à luz a legislação existente
acerca da matéria. A Lei Complementar n° 14, de 8/6/73, dispunha,
em seu art. 50, inciso II, que o saneamento básico, notadamente
abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de limpeza
urbana, era serviço comum de interesse metropolitano.
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Seguindo nesta esteira, a Constituição do Estado considerou

como de interesse comum no seu art. 43, inciso III, "o saneamento
básico, notadamente abastecimento de água, destinação de esgoto
sanitário e coleta de lixo urbano, drenagem pluvial e controle de
vetores". A Lei Complementar n° 26, de 1411193, que regulamenta a
organização da Região Metropolitana de Belo Horizonte, indica o
saneamento básico como matéria de interesse comum, conforme seu
art. 81 , IV.

Por outro lado, a Lei n° 8.080, 19/9/90, que dispõe sobre o Sistema
único de Saúde, estabelece, na alínea "d" do inciso IV do art. 18, que
é da competência do sistema municipal o saneamento básico. Esse
diploma legal é lei nacional e tem fundamento na competência da
União para criar normas gerais sobre matéria de saúde, à qual a
questão do saneamento básico está ligada.

A definição sobre a competência para a prestação dos serviços de
saneamento não implica, todavia, um estudo acerca de suposta
hierarquia ou prevalência dos dispositivos legais citados. E preciso
retomar os conceitos de interesse local e interesse comum para
verificar, em face da realidade social, econômica e técnica que
envolve a temática da região metropolitana, de qual esfera de governo
é a responsabilidade • pela prestação dos serviços de saneamento
básico. Esta é a perspectiva metodológica adotada pelo jurista já
citado, que é especialista na matéria. Segundo Alaôr Caffé Alves, "a
interpretação das categorias normativas utilizadas ou intercorrentes

em foco compreende uma tomada de posição hermenêutica cuja
direção depende não só de domínio conceitual técnico ou formal mas
também, e principalmente, de referências sobre a realidade sócio-
política do momento histórico que vivemos. ( ... ) As normas
disciplinadoras da concessão e permissão devem ser interpretadas
sempre em correspondência com o sistema jurídico que integram e
com os fatos sociais, econômicos e políticos, nacionais e
internacionais, que lhes dão o conteúdo e a materialização." (Idem,
pág. 77.)

Estamos, com isto, reconhecendo que, para saber se a lei estadual
pode fixar a competência material do Estado sobre os serviços de
saneamento básico, é preciso haver a análise aprofundada dos
fatores sociais e econômicos que envolvem essa política. Aliás, não
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se pode deixar de considerar que tais serviços não constituem um
bloco indissolúvel, podendo-se admitir a hipótese de que parte das
atividades sejam de responsabilidade do Estado, parte do município,
sempre tendo em vista a prevalência do interesse comum ou local,
respectivamente.

O que se pode afirmar, no âmbito da competência da Comissão de
Constituição e Justiça, é que, em tese, não é inconstitucional o
deslocamento do município para o Estado da responsabilidade pelos
serviços de saneamento básico nas regiões metropolitanas. Todavia,
não se pode prescindir de uma análise mais aprofundada acerca dos
aspectos técnicos, sociais e econômicos, para verificar a
interdependência dos sistemas de saneamento básico de cada
município, de forma que não se comprometa o princípio da autonomia
municipal insculpido no art. 18 da Constituição Federal.

Tais estudos, contudo, não são da alçada desta Comissão, devendo
ser desenvolvidos pelas comissões de mérito, envolvendo os diversos
atores interessados, em virtude das injunções políticas que permeiam
o projeto em exame.

Há, contudo, reparos a fazer no projeto em tela, que não
comprometem a sua essência.

Para a instituição de região metropolitana, o legislador parte do
reconhecimento do interesse comum de uma região em que o
processo de urbanização provoca implicações múltiplas entre as
demandas sociais e os sistemas de prestação de serviços de cada
município. Assim, é o interesse comum de todos os municípios que a
integram que possibilita o deslocamento da titularidade da prestação
do serviço de saneamento para o Estado, e não o interesse de apenas
dois municípios, como se encontra proposto no art. 40 do projeto em
exame. Mais uma vez, as palavras de Alaôr Caffé Alves são
esclarecedoras:

"Cumpre fazer ainda a distinção entre função pública de interesse
comum e função pública de interesse intermunicipal. Esta última deve
ser tratada conforme relacionamento direto e espontâneo entre os
Municípios vizinhos, interessados na solução de determinados
problemas comuns, mas que não interessam ao conjunto urbano-
regional." (Idem, pág. 129.)

De qualquer forma, não se trata de definir qual a esfera de governo
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é concedente, mas de determinar qual é titular da prestação do
serviço público, que poderá fazê-lo diretamente ou mediante
concessão.

O art. 31 pode ser suprimido, transferindo-se o conteúdo para o ad.
50 , tendo em vista as alterações propostas para este dispositivo. O art.
51 do projeto estabelece que as regras para a concessão dos serviços
públicos de saneamento serão disciplinadas em lei pelo Estado e pelo
município. Ora, se a titularidade do serviço de saneamento básico nas
regiões metropolitanas recai sobre o Estado, cabe a este ente dispor
sobre as características do serviço, respeitadas, contudo, as
atribuições da Assembléia Metropolitana, nos termos da Constituição
do Estado.

Sendo assim, apresentamos as Emendas n°s 1 2 e 3 ao final deste
parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei 94312000 com as Emendas n°s 1, 2 e 3,
que apresentamos.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 3 0 , renumerando-se os demais.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4° - Incumbe ao Estado de Minas Gerais prestar, diretamente

ou sob regime de concessão, serviços públicos de saneamento básico
na região metropolitana.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 51 a seguinte redação:
"Art. 50 - As regras para a prestação dos serviços públicos de

saneamento básico para as regiões metropolitanas serão
disciplinadas pelo Estado, que disporá sobre:

- os tipos de serviços públicos de saneamento a serem concedidos;
II - as condições para a outorga das concessões;
III - as atribuições do órgão ou da entidade responsável pela

regulação, pelo controle e pela fiscalização dos serviços concedidos;
IV - as normas, os procedimentos técnicos e as demais obrigações

que deverão ser observados pelos concessionários na prestação dos
serviços, bem como as penalidades que lhes serão aplicadas em caso
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de seu descumprimento;
V - os padrões mínimos de qualidade dos serviços a serem

prestados aos usuários, em especial no que tange à garantia do
atendimento à população de baixa renda;

VI - a fixação do valor das tarifas, em conformidade com as
diretrizes da política tarifária estabelecida pela Assembléia
Metropolitana.".

Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Agostinho Silveira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2000

ATA

ATA DA 41 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio do ano
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Paulo, Elaine Matozinhos, Bené Guedes e Geraldo Rezende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Geraldo Rezende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, informa que se encontram em poder da Mesa e à disposição
dos Deputados a seguinte correspondência recebida pelo Deputado
Dilzon Meio, 1°-Secretário: do Sr. José Menezes Lourenço, Presidente
da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais -
ABAV - e da Sra. Márcia Oliveira Barbosa, Gerente Administrativo-
Financeiro do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de
Petróleo no Estado de Minas Gerais - MINASPETRO -, as quais
tratam de assuntos de interesse da Comissão. O Presidente esclarece
que a reunião se destina a debater os recentes aumentos dos preços
de combustíveis verificados nos postos de Belo Horizonte, com a
participação dos Srs. Fernando de Almeida Martins, Procurador da
República do Estado de Minas Gerais; Nadja Kelly Pereira de Souza
Milier, Secretária Executiva do PROCON Assembléia; e Leandro
Costa Andrade Mendes, proprietário do posto de gasolina Duas
Pátrias, em Belo Horizonte. Ato contínuo, o Presidente tece
considerações iniciais relativas ao objetivo da reunião e, em seguida,
passa a palavra aos convidados, que fazem as suas exposições e
respondem às perguntas dos Deputados João Paulo, Geraldo
Rezende, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrados os debates, passa-se à discussão e à
votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende lê requerimento do Deputado Rogério Correia, em
que solicita sejam ouvidos na Comissão os convidados que menciona,
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para discutirem as cobranças irregulares nas contas telefônicas da
TELEMAR, o corte de recepção de chamadas nos telefones públicos
comunitários e as denúncias de prevaricação na concessão de linhas
no Município de Santa Luzia. Ato contínuo, o Deputado Geraldo
Rezende apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos os
convidados que menciona, para discutirem as elevadas taxas ou
tarifas cobradas dos usuários da rodoviária de Belo Horizonte, entre
outros assuntos. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
João Paulo, Presidente - Gemido Rezende - Bené Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 725199

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Ambrósio Pinto,
pretende seja declarado de utilidade pública o Esporte Clube Piedade,
com sede no Município de ltajubá.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem por objetivo difundir práticas esportivas,

sobretudo o futebol, promovendo competições nas modalidades
amadorísticas em geral. Além disso, realiza reuniões e eventos de
caráter social e cultural, estimulando a solidariedade entre seus
associados.

Tais iniciativas fazem a entidade merecedora do título declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
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Lei n° 725/99 como originalmente formulado.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 783199

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Caridade Hospital,
Maternidade e Pronto-Socorro Santa Lúcia, com sede no Município de
Poços de Caldas.

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

Fundamentação
A referida entidade presta relevantes serviços à comunidade, sendo

a sua principal meta prestar gratuitamente assistência médico-
hospitalar aos doentes carentes, além de oferecer-lhes alojamento
adequado ao mais breve restabelecimento possível. Desta maneira,
procura propiciar-lhes condições dignas de vida.

Por isso julgamos oportuno lhe seja outorgado o título declaratório
de utilidade pública.

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

783199 na forma original.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Cristiano Canêdo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 96412000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 96412000

tem o objetivo de declarar de utilidade pública o Centro Cultural Terra
Verde, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição recebeu parecer pela constitucionalidade, juridicidade
e legalidade na Comissão de Constituição e Justiça e foi, depois,
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encaminhada a esta Comissão, à qual compete emitir parecer
sobre a matéria, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme seu estatuto, o Centro Cultural Terra Verde é sociedade

civil, cultural e filantrópica, sem fins lucrativos, tem por finalidade
promover e divulgar a cultura e a arte popular nas mais diversas
formas e manifestações. Assim, incentiva músicos, compositores e
artistas, promovendo eventos, cursos e encontros em prol da cultura,
apóia grupos de teatro e estimula a literatura, por meio de cursos,
palestras, eventos e outras atividades correlatas. Além disso,
desenvolve trabalhos junto à comunidade e aos órgãos públicos,
objetivando valorizar as nossas raízes culturais.

Logo, é clara a relevância de seus serviços em favor do
desenvolvimento e intercâmbio cultural, o que nos faz considerar a
proposição oportuna.

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

96412000 na forma originalmente apresentada.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2000.
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 96512000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 96512000

tem o objetivo de declarar de utilidade pública estadual a ASPAEMPA
- Associação de Pais de Alunos e Mestres da Escola Municipal Pedro

1
 Aleixo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição, após receber parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, foi encaminhada a esta Comissão, a que
compete emitir parecer sobre a matéria, conforme dispõe o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pelo seu estatuto, verifica-se que a ASPAEMPA é sociedade civil,

sem fins lucrativos, políticos nem religiosos, tendo como finalidade
cooperar com a administração da Escola Municipal Pedro Aleixo, com
seu corpo docente, servidores em geral, educandos e seus familiares,
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condições de trabalho de seu pessoal. Além disso, contribui para o
aprimoramento dos conhecimentos dos pais de alunas ou
responsáveis e também para o congraçamento social dos membros
dessa comunidade escolar, o que torna seus serviços relevantes para
a vida de seus assistidos, pelo que consideramos oportuna a
proposição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 96512000

na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2000.
Eduardo Brandão, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 797/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
79712000 visa a instituir atendimento especial a deficiente visual em
instituições bancárias.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou o Substitutivo n° 1. Por força de requerimento, a
proposição foi também submetida à apreciação da Comissão de
Direitos Humanos, que opinou pela aprovação do Substitutivo n° 1
com a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102,XI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva criar mecanismos que proporcionem

ao deficiente visual um relacionamento comercial eficiente com as
instituições bancárias, cuidando ele próprio de suas transações.

Conforme notícias veiculadas na imprensa, as casas bancárias
exigem a presença de um procurador para agir em nome do deficiente
visual, o que o coloca na incômoda posição de incapaz. Tal atitude
constitui verdadeiro atentado discriminatório, inaceitável em uma
época em que tanto se faz em favor das minorias, com um trabalho
constante e incansável contra a discriminação e os preconceitos.

Trata-se de uma providência de fundamental importância para a
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população economicamente ativa, com deficiência visual.

Reveste-se de mérito, portanto, o projeto de lei em tela pelo seu
amplo alcance social.

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

79712000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Direitos Humanos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Agostinho Silveira -

'Ronaldo Canabrava.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 92612000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em comento
dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de intemação coletiva das redes pública e privada do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 61412000, foi a proposição
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade,pela constitucional idade e pela legalidade na
forma do Substitutivo n° 1. Vem, agora, o projeto a esta Comissão
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do dispositivo no
art. 188, c/c o art. 102, XIV, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A assistência religiosa é um direito constitucionalmente assegurado

que não pode sofrer restrições em virtude de limitação provocada por
situação de internamento.

A necessidade de amparo espiritual, notadamente em hospitais,
pode emergir a qualquer momento. A presença de um religioso não
pode estar, portanto, à mercê de horários predeterminados, pois cabe
a ele atender no instante em que se faz necessário. Por outro lado,
também precisa-se respeitar a privacidade dos pacientes em períodos
de internação hospitalar, considerando-se, nestes casos, o
atendimento a pedido seu ou de seus familiares, conforme preceitua o
§ 21 do art. 1 1 do Substitutivo n° 1.

Torna-se essencial, ainda, garantir segurança material às instituição
coletiva, exigindo-se as credenciais do ministro que a adentrar,
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religiosa a que pertencer.

Reconhece-se, dessa maneira, a legitimidade das entidades
religiosas no momento em que se acata a identificação por elas
emitida, ficando o ministro somente com a obrigação de se comunicar
com a direção da instituição visitada, conforme prevê o art. 1°, § 31 do
substitutivo.

Por fim, fica previsto, no art. 2 0 do substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, que as referidas instituições de
internação coletiva deverão afixar cópia desta lei em local visível de
suas portarias, garantindo-se, assim, o seu efetivo cumprimento.

A proposição em questão, se aprovada, atenderá a um dos mais
íntimos anseios do ser humano, justamente no momento mais
necessário. Devido ao seu alto alcance social e humanitário,
certamente só trará benefícios a todos os mineiros.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 92612000 na forma do Substitutivo 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 603199

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n° 603199
objetiva estabelecer normas básicas para a realização do censo dos
portadores de deficiência e dá outras providências.

Aprovada a matéria no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 3,
apresentada por esta Comissão, retorna o projeto a fim de receber
parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 1 0, c/c o art. 102,
XIV, "d", do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em análise pretende estabelecer normas básicas para a
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realização do censo do portadores de deficiência.

O vencido no 1 1 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer,
compreende o projeto original com as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 3,
apresentada por esta Comissão.

As alterações feitas no ? turno vêm corrigir algumas irregularidades
de ordem jurídico-constitucional presentes no projeto, como o vício de
iniciativa no tocante á estruturação das Secretarias de Estado e a
atribuição de competências aos municípios.

A alteração feita pela Emenda n° 3 determina que a regulamentação
estabelecerá o conceito de deficiente, além da forma e da data de
realização do censo. Cumpre observar, entretanto, que, durante a
tramitação da matéria em análise, foi promulgada a Lei n° 13.465, de
2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência
para fins de concessão de benefícios pelo Estado.

Julgamos adequado que o conceito de deficiente expresso nessa lei
seja observado para a consecução dos fins a que se destina a
proposição em exame. Por isso, estamos apresentando proposta de
alteração do vencido, em forma de emenda.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto

de Lei n°603/99 na forma do vencido no 1 1 turno, com Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 31 - A forma e a data da realização do censo de portadores de

deficiência, conforme o conceito estabelecido na Lei n° 13.465, de
2000, serão definidas em regulamento do Poder Executivo, que
uniformizará os procedimentos a serem observados pelos municípios
quando da efetivação do censo.".

Redação do Vencido no lO Turno
PROJETO DE LEI N° 603199

Estabelece normas básicas para a realização do censo do
' portadores de deficiência e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O censo a que se refere o art. 295 da Constituição do

1 Estado de Minas Gerais será realizado de dois em dois anos, em
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do número de portadores de deficiência, suas condições
socioeconômicas, culturais e profissionais e as causas das
deficiências.

Parágrafo único - As causas das deficiências a que se refere este
artigo servirão para orientar, em forma a ser definida em regulamento,
o planejamento de ações públicas a serem desenvolvidas pela
administração.

Art. 20 - A realização do censo de que trata esta lei será precedida
de campanha educativa com o objetivo de informar os portadores de
deficiência sobre os seus direitos.

Art. 31 - A forma e a data da realização do censo de que trata esta
lei, bem como a definição do conceito de deficiente, serão
estabelecidas em regulamento, devendo o Poder Executivo
uniformizar os procedimentos a serem observados pelos municípios
quando da efetivação do censo.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Art. - 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. - 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Luiz Menezes -

Agostinho Silveira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 1462 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 61612000
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: l a Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 119 e 12012000

(encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei n os 1.076 e
1.07712000), do Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões
- ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n

o
s 1.078 a 1.08112000 - Requerimentos n

o
s 1.459 a

1.46712000 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do
Deputado Luiz Fernando Faria - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Saúde e de Administração Pública, da Comissão
Especial da UEMG e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Fábio Avelar - 2 2 Parte (Ordem do
Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência (2) -
Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 34, 52, 134, 177,

207, 532, 278 e 299199; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria: aprovação - 2 2 Fase:
Chamada para verificação de "quorum"; existência de "quorum" para
discussão - Discussão de Proposições: Discussão, em 2 0 turno, dos
Projetos de Lei n

os 258 ê 537199; encerramento da discussão - 32
Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
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Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguei Mar-tini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor
George - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h114min, 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. 20
Secretário para procederá leitura da ata da reunião anterior.

i a Pau-te
ia Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 20-Secretário, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Márcio Kangussu, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 11912000
Belo Horizonte, 1 1 de junho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção

e apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de
urgência, o anexo projeto de lei, que dispõe sobre a reorganização e
as atribuições do Conselho Estadual de Saúde.

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

Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.07612000

Dispõe sobre a reorganização e as atribuições do Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1 1 - Ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - CESMG
-, de caráter permanente e deliberativo, vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde, compete:

- atuar na formulação da estratégia e no controle da execução da
política estadual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e
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financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo Secretário de
Estado da Saúde;

II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos estaduais de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços;

III - fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros do Sistema
único de Saúde - SUS -;

IV - propor critérios para a definição de padrões e parâmetros
assistenciais;

V - acompanhar o processo de desenvolvimento e de incorporação
científica e tecnológica na área de saúde;

VI - articular-se com a Secretaria de Estado da Educação, com as
universidades, com as escolas de ensino superior, com os conselhos
de fiscalização profissional, na busca de subsídios no que concerne à
caracterização das necessidades na área de saúde;

VII - observar os critérios e valores para a remuneração de serviços
e os parâmetros de cobertura assistencial estabelecidos pela direção
nacional do Sistema único de Saúde - SUS.

Art. 21 - O CESMG compõe-se de 52 (cinqüenta e dois) membros
efetivos, representando órgãos governamentais, prestadores de
serviços assistenciais, trabalhadores na área de saúde e usuários do
sistema.

Parágrafo único - A representação, na CESMG, fica assim
distribuída:

- 50% de usuários;
II - 25% de prestadores de serviço (públicos e privados);
III - 25% de trabalhadores da saúde.
Art. 30 - A representação dos órgãos governamentais é constituída

por:
- 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da Saúde - SES -

sendo 1 (um) deles da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -;

II - 1 (um) representante da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA

III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral - SEPLAN - ou da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - ou da Secretaria
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de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT -;

IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Educação -
SEE - ou da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente - SETASCAD -;

V - 1 (um) representante da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG -;

VI - 1 (um) representante do Escritório de Representação do
Ministério da Saúde em Minas Gerais - EREMG-MS -;

VII - 2 (dois) representantes do Colegiado de Secretários Municipais
de Saúde de Minas Gerais - COSEMS-MG -;

Parágrafo único - Os representantes elencados nos incisos III e IV
integrarão alternadamente o CESMG.

Art. 40 - A representação dos prestadores de serviços assistenciais é
constituída por:

- 1 (um) representante do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais - CRM-MG - ou da Associação Médica de Minas Gerais -
AMMG -;

II - 1 (um) representante do Sindicato dos Hospitais de Minas Gerais
- SINDHOSP-MG -:

III - 1 (um) representante do Conselho Regional de Odontologia de
Minas Gerais - CRO-MG - ou do Conselho Regional de Psicologia de
Minas Gerais - CRP-MG -;

IV - 1 (um) representante da Associação dos Hospitais de Minas
Gerais - AHMG - ou da Associação dos Hospitais Filantrópicos de
Minas Gerais - AHFMG.

Parágrafo único - Os representantes elencados nos incisos 1, III e IV
integrarão alternadamente o CESMG.

Art. 50 A representação dos usuários é constituída por
- 2 (dois) representantes da Central única dos Trabalhadores de

Minas Gerais - CUT-MG -:
II - 2 (dois) representantes da Associação Brasileira de Engenharia

Sanitária e Ambiental - ABES-MG -;
III - 2 (dois) representantes da Federação dos Trabalhadores da

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -;
IV - 2 (dois) representantes da Federação das Associações de

Portadores de Deficiência do Estado de Minas Gerais - FADEMG -;
V - 2 (dois) representantes da Federação da Agricultura do Estado
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de Minas Gerais - FAEMG -;

VI - 2 (dois) representantes da Federação das Associações de
Moradores do Estado de Minas Gerais - FAMEMG -;

VII - 2 (dois) representantes da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB - Regional Leste II-;

VIII - 2 (dois) representantes da Associação de Defesa do Ambiente
- AMDA-MG -;

IX - 2 (dois) representantes do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Purificação e Distribuição de Agua e em Serviços de
Esgotos do Estado de Minas Gerais - SIND'AGUA-MG -;

X - 1 (um) representante da Associação dos Podadores de Lesão
por Esforços Repetitivos - APLER -;

XI - 1 (um) representante do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS -
CAPA -;

XII - 1 (um) representante da Associação dos Usuários dos Serviços
de Saúde Mental de Minas Gerais - ASSUSAM -;
XIII - 1 (um) representante do Movimento de Reintegração da

Pessoa Atingida pela Hanseniase - MORHAN -;
XIV - 2 (dois) representantes da Federação dos Aposentados e

Pensionistas de Minas Gerais - FAP-MG -;
XV - 1 (um) representante da Federação Democrática dos

Metalúrgicos;
XVI - 1 (um) representante da Rede Nacional Feminista de Saúde e

Direitos Reprodutivos.
Art. 61 - A representação dos trabalhadores na área de saúde é

constituída por:
- 2 (dois) representantes do Sindicato dos Médicos de Minas

Gerais - SINDMED-MG -;
II - 1 (um) representante do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de

Minas Gerais - SEMG -;	 -
III - 2 (dois) representantes do Sindicato único dos Trabalhadores da

Área de Saúde do Estado de Minas Gerais - SIND-SAUDE-MG -;
IV - 1 (um) représentante do Sindicato dos Trabalhadores Federais

em Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social em
Minas Gerais - SINTSPREV-MG -;

V - 1 (um) representante do Sindicato dos Psicólogos do Estado de
Minas Gerais - PSIND-MG -;
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VI - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores nas

Instituições Federais de Ensino Superior de Belo Horizonte - SIND-
IFES-BH -;

VII - 1 (um) representante do Sindicato dos Farmacêuticos do
Estado de Minas Gerais - SINFARMIG -;

VIII - 1 (um) representante do Sindicato dos Odontologistas de
Minas Gerais - SOMGE -;

IX - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - SINDSEP-MG -;

X - 1 (um) representante da Associação Brasileira de Enfermagem -
ABENI-MG -;

Xl - 1 (um) representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Seguridade Social - CNTSS.

Art. 70 - Os membros do CESMG serão nomeados pelo Secretário
de Estado da Saúde, mediante indicação dos respectivos órgãos e
entidades.

§ 1°-A duração do mandato dos membros do CESMG é de 2 (dois)
anos, podendo ser renovado por igual períoda

§ 21 - A cada membro titular, corresponde um suplente.
Art. 80 - A função do membro do CESMG não será remunerada,

sendo o seu exercício considerado serviço público relevante.
Art. 90 - Os órgãos e as entidades referidos nos artigos 3°, 4 1 , 5° e 61

poderão, a qualquer tempo, propor a substituição dos seus
respectivos representantes.

Parágrafo único - Será dispensado o membro que, sem motivo
justificado, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou a
seis intercaladas, no período de um ano, cabendo ao CESMG
comunicar-se com a entidade, para sua imediata substituição.

Art. 10 - Consideram-se colaboradores do CESMG as universidades
e as entidades de âmbito estadual representativas de profissionais e
de usuários dos serviços de saúde.

Art. 11 - O CESMG reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, pela Mesa
Diretora ou a requerimento da maioria de seus membros.

§ 1 1 - As sessões plenárias do CESMG instalar-se-ão com a
presença da maioria dos seus membros, que deliberarão pela maioria
dos votos presentes.



239
§ 21 - Cada membro terá direito a um voto.
§ 30 - O Presidente do CESMG terá, além do voto comum, o de

qualidade, bem como a prerrogativa de deliberar "ad referendum" do
plenário, submetendo a decisão à apreciação do plenário na reunião
subseqüente.
§ 40 - As decisões do CESMG serão consubstanciadas em

resoluções, as quais serão publicadas no diário oficial do Estado de
Minas Gerais.

Art. 12 - O CESMG será dirigido por uma Mesa Diretora composta
de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, 1°-Secretário e 2°-
Secretário.

§ 1 1 - A Mesa Diretora será eleita pelo plenário, por maioria absoluta
dos membros.

§ 20 - As atribuições da Mesa Diretora serão definidas em
Regimento Interno, aprovado pelo plenário.

Art. 13 - O Secretário de Estado da Saúde designará funcionários
em número suficiente para dar apoio ao CESMG, compondo, pelo
menos, uma Secretaria Executiva, uma Assessoria Jurídica, uma
Assessoria Econômica e uma Assessoria de Comunicação.

Art. 14 - O CESMG terá dotação orçamentária própria.
Parágrafo único - A autorização de despesas ficará sob a

responsabilidade da Mesa Diretora.
Art. 15 - A organização e as normas de funcionamento do CESMG

serão definidas em Regimento Interno, aprovado pelo plenário.
Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, mediante

indicação das Conferências Estaduais de Saúde, a composição do
CESMG de que tratam os artigos 3 0 , 40 , 50 e 60 desta lei.

Art. 17- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termas da art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 12012000*

Belo Horizonte, 1° de junho de 2000.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa
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egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei em anexo, que dá
nova redação ao "caput" do artigo 6 1 e ao inciso III do artigo 8° da Lei
no 11.392, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá outras providências.

A proposta legislativa possibilitará a substituição da Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais, extinta nos termos do artigo 29 da Lei
n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, como gestora e membro do
Grupo Coordenador do FUNDEURB.

Solicito a Vossa Excelência que o projeto seja apreciado em regime
de urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu
alto apreço e consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.077/2000

Dá nova redação ao "caput" do artigo 61 e ao inciso III do artigo 81
da Lei no 11.392, de 6 de janeiro de 1994.

Art. l - O "caput" do artigo 6 0 e o inciso III do artigo 80 da Lei n°
11.392, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá outras providências,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - O FUNDEURB terá como gestor a Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social e como agente financeiro o Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais SA.

"Art. 8°- ....................................................................
III - Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social;"
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; José
Francisco de Sailes Lopes, Presidente da BELOTUR; Victor Moifa,
Coordenador Geral do Sistema FIEMG; Valseni José Pereira Braga,
Superintendente da INFRAERO, e Wellington Gaia, Delegado
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Regional do Trabalho em Minas Gerais, agradecendo o convite
para participar do Ciclo de Debates Minas Gerais e os Transgênicos.

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, (2),
agradecendo o convite para participar das reuniões especiais em
homenagem aos 20 anos da fundação do Grupo Teatral Ponto de
Partida e aos 30 anos da Fundação João Pinheiro.

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Sérgio
Cardoso Moifa, Secretário Adjunto do Trabalho, e José Francisco de
SalIes Lopes, Presidente da BELOTUR, agradecendo o convite para
participar da reunião especial em homenagem à Associação Municipal
de Assistência Social, à Associação Profissionalizante do Menor, ao
Centro Educacional Professor Estevão Pinto e à Fundação 18 de
Março, pelo recebimento do Prêmio Bem Eficiente 2000.

Das Sras. Maria Elvira, Deputada Federal, Maria Lúcia Cardoso,
Secretária do Trabalho, e dos Srs. Ayrton Maia, Auditor-Geral do
Estado, Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual
do Banco do Brasil, Victor Motta, Coordenador-Geral do Sistema
FIEMG, Celso Castilho de Souza, Chefe de Gabinete do Secretário de
Indústria e Comércio, Armando Costa, Presidente do Diretório
Regional do PMDB, agradecendo o convite para a reunião especial
em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, informando, em atenção
ao Requerimento n° 1.17912000, do Deputado Gil Pereira, que,
quando do recebimento da correspondência, o prazo de apresentação
de emendas à Medida Provisória n° 1988-19 já havia expirado.

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho, agradecendo
o convite para a reunião especial em comemoração dos 30 anos de
criação da Fundação Clóvis Salgado.

Do Sr. Murilio de Avellar 1-lingel, Secretário da Educação,
agradecendo convite para reunião da Comissão de Educação na
cidade de Montes Claros, para debater o transporte escolar. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Administração,
informando, quanto ao Ofício n° 76912000, que o assunto referente ao
Projeto de Lei n° 87212000, foi encaminhado à Secretaria da Casa
Civil. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 87212000.)

Do Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação, em
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atenção ao Requerimento n o 1.09212000 da Comissão de
Educação, prestando esclarecimentos sobre a municipalização do
ensino.

Dos Srs. José Humberto Machado, Luziano Justino Dias, Evandro
Fontes de Oliveira, Délio Pereira Portes, Jadilson de J. Cordeiro
Maciel, Divino José Costa, respectivamente, Presidentes das
Câmaras Municipais de João Pinheiro, ltuiutaba, Lima Duarte, Divino,
Turmalina e Boa Esperança; Antônio Claret, Presidente da Câmara
Municipal de Ponte Nova; Aniceto Ferreira e Gilmar Augusto de
Oliveira, Vereadores às Câmaras Municipais de Uberlândia e Espera
Feliz, solicitando a intercessão dos parlamentares em favor dos
trabalhadores na educação, na questão relativa à greve dos
professores do Estado (- A Comissão de Educação.)

Dos Srs. Derci Alves Ribeiro Filho e Guilherme Ribeiro de Souza,
respectivamente, Prefeitos Municipais de Florestal e Campina Verde,
solicitando a rejeição do Projeto de Lei n° 830/2000. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 830/2000.)

Do Sr. Alcides Diniz da Silva, Prefeito Municipal de Vazante,
apresentando sua renúncia ao cargo de Delegado Regional do
Orçamento Participativo, para fins de desincompatibilização, em
conformidade com a Lei Complementar n°64, de 1990.

Dos Srs. Evandro Xavier Gomes, Diretor-Geral do IEF; Magdala
Alencar Teixeira, Presidente da Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais - CETEC -; Edy Faria Barbosa de Almeida,
Superintendente de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria da
Saúde; Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-MG; Cel. PM QOR
Mamede Campanha de Souza, Diretor-Geral do IPSM, encaminhando
relatórios de contratos com despesas ou inexigibilidade de licitação
realizados por essas entidades. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, Diretor-Presidente da
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, encaminhando,
em atenção a requerimento do Deputado Amilcar Martins, cópia do
primeiro ao quinto termo aditivo ao convênio celebrado entre essa
empresa e a PMMG. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.07712000.)

Do Sr. Gerardo Renault, Presidente do IFLEMG, informando, com
relação a requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira, que
a resposta daquele órgão às questões formuladas por essa Comissão
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foi entregue ao Deputado Miguel Martini em 716199. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 117199.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal em Minas Gerais, comunicando a
prorrogação da vigência dos contratos que menciona, celebrados
entre esse órgão e o Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Mário Baptista de Oliveira, Superintendente da Polícia
Rodoviária Federal em Minas Gerais, dando ciência, em atenção a
requerimento do Deputado Edson Rezende, das providências
tomadas por esse órgão para solucionar o problema da falta de
segurança no transporte de cargas nas estradas. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.34112000.)

Do Sr. Roberto Simões, Superintendente do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - Administração Regional de Minas Gerais,
encaminhando exemplar do relatório de atividades desse órgão,
referente a 1999. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Antônio Catarina Vieira, Vereador à Câmara Municipal de
Coimbra, encaminhando cópia de moção de repúdio, aprovada por
essa Casa, ao Prefeito desse município, pelo não-pagamento de
precatórios judiciais. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Chefe de Gabinete do Secretário de
Indústria, Comércio, agradecendo o convite para participar do debate
sobre o tema "Educação em Valores Humanos". (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete do Secretário
da Segurança Pública, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n° 747/99, do Deputado Miguel Martini (denúncia de
funcionamento de clínicas de aborto clandestinas no Bairro Santo
Agostinho).

Do Sr. Wallace Oliveira Chaves, Presidente do Conselho
Permanente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas,
manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n°
846/2000.

Do Sr. José Jayme Belicha Fonseca, Coordenador-Geral de
Administração, da Secretaria Nacional Antidrogas, encaminhando
cópia do convênio firmado entre aquela Pasta e a Secretaria da
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Justiça, visando a custear parte do 1° Fórum Mineiro Antidrogas. (-
A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Edemilson Elaido da Silva, Procurador do Município de
Nariuque, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão do Trabalho (denúncia de invasão de loja maçônica).

Dos Srs. Cléver Márcio dos Anjos e Ramiro Rodrigues de Ávila
Júnior, respectivamente, Presidentes das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Patrocínio e de Araguari, agradecendo a acolhida que
tiveram nesta Casa os representantes dessas entidades. (- A
Comissão de Turismo.)

Do Sr. Willian Francisco Alves, Presidente da Associação Comercial
de Viçosa-MG, solicitando o apoio deste Legislativo para que seja
revista a alteração dos impostos e taxas estaduais cobrados das micro
• pequenas empresas mineiras. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Célio Augusto da Silva, Presidente da Associação Comercial
• Industrial de Guanhães - ACIG -, solicitando apoio à aprovação de
emenda ao Projeto de Lei Complementar n° 17199, a qual cria a 2
Vara da Comarca de Guanhães. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n° 17199.)

Do Sr. Júlio de Siqueira Silva, Presidente da Colônia de Pescador
Profissional e Trabalhador Artesanal do Setor da Pesca de Planura e
Região, denunciando haver sido vítima de ofensa e humilhação por
parte de policial militar. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Dos Srs. Francisco José Pugliese e Nilo Ribeiro, respectivamente,
Presidente e Diretor de Cultura e Comubicação Social do Grêmio
Comunitário Alípio de Meio, encaminhando manifesto a respeito das
comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil.

Do Sr. Araken de Carvalho Novaes, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Uberlândia, agradecendo aos Deputados que
votaram a favor do Código de Defesa do Contribuinte. (- A Comissão
de Turismo.)

Da Sra. Vânia Derby Dutra, Presidente do Instituto Maria,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem às
entidades mineiras que foram agraciadas com o Prêmio Bem Eficiente
2000.

Da Sra. Gracyr da Silva Pedroso, inspetora escolar, solicitando o
apoio para que a Proposta de Emenda à Constituição n° 15/99 seja
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aprovada. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição.)
TELEGRAMAS

Dos Srs. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados;
Arlindo Porto, Senador; Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor dos
Correios em Minas Gerais, agradecendo o convite para participar da
reunião especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Do Sr. Arlindo Porto, Senador, informando que dispensará especial
atenção ao pedido contido no Requerimento n° 1.17912000, do
Deputado Gil Pereira e outros.

Dos Srs. Romeu Queiroz, Deputado Federal; Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil; Paulo Matos, Prefeito de Contagem; Flávio
Menecucci, Diretor do DER-MG; e Mozart de Oliveira Júnior,
Secretário Adjunto da Saúde, agradecendo o convite para o ciclo de
debates Minas Gerais e os Transgênicos.

Do Sr. Gilmar Machado, Deputado Federal, agradecendo o convite
para participar de evento realizado por esta Casa.

Do Sr. Stefan Bagdan Salej, Presidente da FIEMG, agradecendo o
convite para a reunião em que se homenageou a AMAS, a
ASSPROM, o CEPEP e a FLJNIDAMAR pelo recebimento do Prêmio
Bem Eficiente 2000.

Do Sr. Marcelo Araújo, Diretor dos Correios em Minas Gerais,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração aos
30 anos de criação da Fundação Clóvis Salgado.

Do Sr. Sebastião Andrade Santana, Presidente da CDL,
agradecendo a atenção que esta Casa dispensou aos representantes
das CDLs de Minas Gerais.

CARTÕES
Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 4

RM e da 4 DE; Angela Maria Prata Face Silva de Assis, Secretária da
Justiça, e Maria José Vieira Féres, Secretária Adjunta da Educação,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou o Grupo Teatral Ponto de Partida.

Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 4
RM e da 41DE; e Mariza Rezende Afonso, Secretária Municipal de
Cultura, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem à Fundação João Pinheiro.

Dos Srs. Gen.-de-Brigada Carlos Roberto Reis de Moraes,
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Comandante da 42 Bda. Inf. Mtz.; Antônio Gilberto Costa, Diretor da
UFMG; José Luciano Pereira, Subsecretário da Casa Civil; Ângelo J.
Cerceau lbrahim, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto, agradecendo o convite para a reunião especial em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do TRE-
MG, agradecendo o convite para o Fórum Técnico Educação de
Jovens e Adultos.

Da Sra. Angela Maria Prata Face Silva de Assis, Secretária da
Justiça, e dos Srs. Otto Teixeira Filho, Chefe do DETRAN-MO; José
Luciano Pereira, Subsecretário da Casa Civil; e Axel Sorensen,
Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, agradecendo o
convite para o Ciclo de Debates Minas Gerais e os Transgênicos.

Dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento; Murílio
de Avellar 1-lingel, Secretário da Educação; e Mônica Carvalho de
Freitas, Diretora da 412 Superintendência Regional de Ensino,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem às
entidades mineiras agraciadas com o Prêmio Bem Eficiente 2000.

Da Sra. Maria do Carmo Rabelo Lara, Prefeita Municipal de
Carrnópolis de Minas,agradecendo pelo recebimento de exemplar do
Código de Saúde. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Angelo J. Cerceau lbrahim, Chefe de Gabinete da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto, agradecendo, em nome do Prefeito
Municipal, a remessa da proposta de política de segurança pública
formulada por este Legislativo.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.07812000
Proíbe o lançamento de nome de mutuário em atraso com as

prestações do sistema financeiro da habitação no cadastro dos
serviços de proteção ao crédito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Sem prejuízo das limitações impostas pelo art. 43 da Lei
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Federal n° 8.078, de 1990, é vedado aos bancos de dados de
serviços de proteção ao crédito cadastrarem e veicularem informações
sobre débitos de mutuários, relativos a contratos de financiamento
imobiliário firmados com instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

Art. 21 - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará ao infrator
multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs - para
cada consumidor cadastrado.

Art. 31 - Compete aos órgãos de defesa do consumidor, na forma do
decreto 2.181, de 201311997, aplicar as penalidades previstas nesta
lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2000.
João Paulo
Justificação: O Poder Judiciário tem reconhecido, reiteradamente,

como abuso dos bancos de dados, o cadastramento de consumidores
eventualmente inadimplentes com a prestação da casa própria.

Não é possível tolerar tamanho abuso praticado pelas instituições
financeiras, bem como pelas entidades que mantêm os bancos de
dados, principalmente SPC e SERASA.

A relação de consumo caracterizada nesse caso é atípica. O
consumidor detém apenas a posse precária do imóvel, e, em quase
100% dos casos, as prestações já pagas por ele são perfeitamente
suficientes para cobrir os custos do agente financeiro, não se
justificando o bloqueio do crédito do consumidor em toda a praça.

Por via deste projeto, busca-se, então, fazer justiça a essas pessoas
que acabam sendo prejudicadas pelos procedimentos apontados.

Com tais considerações, contamos com o apoio dos demais pares
desta Casa para que nossa sugestão seja acolhida.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.07912000
Dispõe sobre a proibição da exposição de animais ferozes nos locais

que especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. 1° - Fica proibida a exposição de animais ferozes em circos, 248
parques e quaisquer eventos de entretenimento no Estado.

Párágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica aos zoológicos
do Estado.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores
às seguintes penalidades:

- multa de 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs -;

II - apreensão do animal.
Art. 31 - Os valores auferidos em decorrência do descumprimento

desta lei serão revertidos para melhorias no zoológico do Estado.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
AFIton Vilela
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem como objetivo

proibir a exposição de animais ferozes, já que, na maioria das vezes,
ela ocorre de maneira inadequada, infringindo a legislação pertinente.
Conforme dados estatísticos, os acidentes são crescentes com
animais ferozes, sendo nossa principal preocupação os casos de
mutilações e mortes, principalmente de crianças.

Em face do exposto, aguardo dos nobres pares o apoio para a
aprovação do projeto.

- 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° 1.080/2000
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Lar Feliz - CCLF -

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

Lar Feliz - CCLF -, com sede no Município de Sericita.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2000.
José Henrique
Justificação: A Creche Comunitária Lar Feliz é uma entidade civil
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sem fins lucrativos e está em funcionamento desde 1516197, no
Município de Sericita.

A entidade não remunera os membros de sua diretoria, composta de
pessoas de reconhecida idoneidade moral, e tem por finalidade
amparar a criança, o adolescente e seus familiares nas áreas de
educação, saúde, habitação, alimentação, lazer e vestuário.

Evidencia-se, assim, o caráter de utilidade pública da entidade,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa, razão por que
esta postulação certamente receberá o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto ás 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°1.081/2000
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Empregados em

Estabelecimentos Lotéricos e Similares do Estado de Minas Gerais,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos

Empregados em Estabelecimentos Lotéricos e Similares do Estado de
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, maio de 2000.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O presente projeto de lei objetiva declarar de utilidade

pública o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Lotéricos e
Similares do Estado de Minas Gerais - SINDELOT-MG -, pela
qualidade dos serviços que vem prestando a seus filiados.

O SINDELOT-MG é uma associação de trabalhadores com a
finalidade de defender interesses comuns e prestar assistência
médica e odontológica, além de estreitar as relações sociais e
promover o lazer.

A estrutura sindical desses trabalhadores é organizada, e suas
atividades são exercidas dentro dos parâmetros da Lei n° 12.972, de
27/7/98.

O citado Sindicato merece reconhecimento pelos aspectos sociais
das atividades que vem desenvolvendo junto a seus filiados e que têm
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o propósito de melhorar a qualidade de vida, bem como pelos
inegáveis benefícios para a classe oriundos de suas lutas. E
certamente o que se pode denominar uma célula da sociedade civil
organizada.

São esses os motivos que nos levam a apresentar este projeto de
lei, para o qual esperamos contar com o apoio dos nobres 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° 1.45912000, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo que se

solicitem ao Secretário da Segurança Pública informações acerca do
número de policiais mortos em serviço e fora dele, em 1999 e em
2000; as circunstâncias das mortes; o resultado das investigações e
as providências tomadas para evitar essas ocorrências. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.46012000, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando que
se solicite à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos a transferência
do detento Geraldo Henrique de Oliveira, que cumpre pena na
Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, para a Penitenciária José
Maria AIkmim.

N° 1.46112000, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo que se
encaminhe à Ouvidoria da Polícia a denúncia de violência policial
apresentada pelo Sr. Hélcio José Barcelos.

N° 1.462/2000, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo que se
encaminhe à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos o pedido de
transferência do detento Joaquim de Souza Meio. (- Distribuídos à
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.463/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
apresente voto de congratulações com o Fórum Mineiro de Saúde
Mental, por sua luta antimanicomial. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.46412000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado pedido de informações ao Comandante-Geral da PMMG
acerca do número de policiais militares mortos em serviço ou fora dele
em 1999 e 2000, as circunstâncias de sua morte e as providências
tomadas para evitar essas ocorrências. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.46512000, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
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Públicas, solicitando seja enviado ofício ao Diretor-Geral do DNER
e à Polícia Rodoviária Federal com vistas à fiscalização do transporte
de cargas nas proximidades da balança localizada na Rodovia BR-
040, no sentido Belo Horizonte - Sete Lagoas.

N° 1.46612000, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, solicitando seja enviada oficio ao Diretor-Geral do DNER
com vistas à melhoria da urbanização e da segurança do canteiro
central do trecho Belo Horizonte - Sete Lagoas da Rodovia BR-040. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.467/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando ao
Governador do Estado que se dê nova redação ao art. 1° do Decreto
n°41.030, de 3/5/2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se proceda à
averiguação das declarações do Deputado Sargento Rodrigues à
Rádio Itatiaia em 301512000, a propósito da morte da Tenente Flaviana
Germânia de Oliveira. (- Ao Corregedor, para análise e providências.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Fernando Faria.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e de Administração Pública, da Comissão Especial da
UEMG e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, minhas senhoras e
meus senhores, ocupo a tribuna, nesta oportunidade, para, mais uma
vez, informar ao povo mineiro, em especial aos belo-horizontinos
sobre as discussões travadas através da imprensa mineira pela
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a COPASA, em torno do
Decreto n° 10.254, de 2000, publicado no "Diário Oficial" do Município
de Belo Horizonte, no último dia 301512000, que dispõe sobre
prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário de Belo Horizonte, prorrogando em caráter excepcional e
temporário a exploração dos mencionados serviços por 180 dias.

Acompanhei com muita atenção, nos últimos dias, as manifestações
públicas de S. Exa. o Prefeito Célio de Castro e do Presidente da
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resumidamente, destacar o seguinte: meses antes da publicação do
Decreto n° 10.254, a PBH já havia sinalizado a sua não-disposição
para o diálogo, demonstrada de forma clara com o envio de dois
projetos de lei à Câmara Municipal de Belo Horizonte: um deles cria a
Superintendência de Agua e Esgoto - SAE -, que seria o órgão
responsável pelo gerenciamento do serviço, e o outro institui a política
municipal de saneamento, cria o Conselho Municipal de Saneamento,
órgão que fiscalizaria a COPASA, e ainda cria um fundo que iria gerir
os recursos arrecadados.

Os dois projetos, que ainda estão tramitando nas comissões da
Câmara, não têm data para serem votados. Na prática, com a
municipalização pretendida, a Prefeitura passaria a comprar água da
COPASA e vender para os consumidores da Capital.

Quero destacar a postura firme do Presidente da COPASA, Dr.
Marcelo Siqueira. S. Exa. não titubeou, foi claro e objetivo ao afirmar:
"Quero deixar claro para todos vocês: não concordamos com o
decreto da Prefeitura de Belo Horizonte tal como formulado e vamos
procurar caminhos em defesa de uma COPASA para todos os
mineiros. Estou sublinhando porque este é o conceito que
defendemos: uma COPASA para todos os mineiros. A COPASA opera
sob a forma dos chamados subsídios cruzados: pessoas de maior
renda subsidiam as de menor poder aquisitivo, da mesma forma que
localidades lucrativas (136 ao todo) subsidiam as deficitárias (as
outras 450). Esse sistema vem dando certo comprovadamente. Do
lado dos municípios ou dos usuários podemos chamar a atenção para
a constante melhoria dos indicadores de saúde pública".

Dois milhões e trezentas mil pessoas consomem água da COPASA
atualmente em Belo Horizonte. E quase 99% da população que
desfruta, em suas casas, o conforto de receber pela torneira uma
água de boa qualidade, tratada de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela Portaria n° 36, do Ministério da Saúde.

Desde a década de 60, a cidade se expandiu - de 900 mil habitantes
passou-se para 2.300.000 -, crescendo também a demanda por
consumo de água e exigindo-se investimentos vultosos e cada vez
maiores para buscar água em mananciais cada vez mais distantes.

Para se ter uma idéia, há o Sistema Vargem das Flores, localizado a
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25km da Capital, o Sistema Serra Azul, localizado a 55km, e o
Sistema Rio Manso, localizado a 65km.

Do volume de água distribuído na Capital - conforme já amplamente
divulgado-, somente 1,8% é captado no município, nos mananciais do
Cercadinho e do Barreiro.

O restante vem do rio das Velhas, em Nova Lima, e de sistemas
integrantes da bacia do Paraopeba, localizados nas cidades de
Brumadinho, Contagem, Juatuba e lbirité. Em média, produzem
13.000 litros de água por segundo, 60% dos quais consumidos em
Belo Horizonte.

Preocupado com as funções públicas de interesse comum, aquelas
definidas com clareza pelos arts. 42 e 43 da Constituição Estadual e
pelo inciso V do art. 30 da Constituição Federal, é que apresentei a
esta Casa o Projeto de Lei n° 94312000, publicado no "Diário do
Legislativo" de 81412000, distribuído às Comissões de Justiça, de
Saúde e de Fiscalização Financeira, para receber parecer, tendo já
recebido parecer favorável da Comissão de Justiça no dia 111612000.

Por esse projeto, pretende-se conferir ao Governo do Estado um
instrumento legal de política de saneamento básico em regiões
metropolitanas, estabelecendo condições para a organização,
institucionalização e prestação dos serviços de abastecimento e
tratamento de água, coleta, tratamento e despejo final dos esgotos e
efluentes sanitários e definindo a titularidade de tais serviços.

Nos termos do art. 21, inciso XX, da Constituição Federal, compete
à União "instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos".

Em relação ao saneamento, falta melhor disciplina quanto às
diretrizes para o seu desenvolvimento, e exatamente por esta falta é
que se tem grande dispersão dos esforços de atuação das diferentes
esferas de governo.

Assim, embora a Constituição Federal deixe clara a competência do
município para exercer o poder concedente nos serviços de interesse
estritamente local (art. 30, inciso 1), não se tem, até agora, nítida
definição quanto à titularidade dos serviços que abrangem dois ou
mais municípios.

Existe, também, um vácuo legislativo no que se refere à integração e
complementaridade das ações a serem desempenhadas em
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abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
Tais ações deveriam ser realizadas sob princípios comuns a todas as
esferas de governo. Essa falta de unidade prejudica a coordenação
das intervenções governamentais que visam à oferta de serviços
públicos de saneamento segundo padrões adequados.

Assim, estribado em parecer técnico elaborado por especialista,
como é o caso do jurista Alaor Caffé Alves, que, em seu livro
"Saneamento Básico - Concessões, Permissões e Convênio Públicos"
(Editora Edipro, São Paulo, 1998, pág. 255), assim define a questão:
"Como a região metropolitana não possui corpo legislativo próprio
para dar conta, de forma autônoma, da edição de normas jurídicas
originárias (leis) disciplinadoras de seus assuntos, não há outra
maneira senão a de contar com as casas legislativas do Estado e dos
Municípios para esse mister. Contudo, o legislativo dessas unidades
governamentais é autônomo, na conformidade de se estabelecer um
condomínio legislativo para alcançar a unidade necessária objetivando
a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de
interesse de todos, referidas a problemas urbanos igualmente
unitários e complexos. E nesse sentido que se faz indispensável o
exercício das competências concorrentes complementares e
suplementares entre os entes político-administrativos emergentes das
relações regionais metropolitanas".

Nesta mesma linha, tira-se que o referido dispositivo do art. 25, § 30,

da Constituição Federal, não compreende a instituição de associações
voluntárias, mediante convênios ou consórcios, para a realização do
planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum.
Se assim fosse concebido, então a região metropolitana teria base
bastante frágil, uma vez que qualquer dos partícipes não estaria
constrangido a manter essa relação, podendo dela sair quando bem
entendesse, o que implicaria a desconstituição espontânea da própria
região metropolitana. Imagine-se essa ação voluntária em um núcleo
urbano-regional, onde o município rebelde estivesse em seu interior,
rompendo-se o princípio segundo o qual os municípios devem ser
limítrofes. Nesse caso, haveria vazios dentro da região metropolitana,
constituídos por comunidades que não viessem a aderir ou que
denunciassem o convênio em algum momento de sua existência. Não
parece ser esse o pensamento do legislador constituinte, motivo pelo
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qual transportou o referido dispositivo do capitulo da Ordem
Econômica (Constituição de 1967 e de 1969) para o capitulo da
Organização do Estado Brasileiro.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Fábio Avelar. Gostaria de cumprimentar V. Exa. e solidarizar-me com
sua manifestação. Na verdade, V. Exa. tem feito reiteradas
manifestações • que configuram uma verdadeira jornada, uma
campanha, que não é, na verdade, em defesa da COPASA, mas, mais
do que isso, em defesa do interesse público. Não tenho a menor
dúvida de que Belo Horizonte não pode ser mais bem servida do que
o é por uma empresa que é aquela, que tem mais competência, mais
preparo técnico e mais experiência, já comprovados e demonstrados
ao longo dos anos para prestar os serviços de fornecimento de água
tratada de boa qualidade e de esgotamento sanitário para a população
de Belo Horizonte. E uma questão grave. Na campanha de 1996 para
a Prefeitura, o assunto foi alvo de alguns debates. Na época, como
candidato, disputando o 20 turno das eleições para Prefeito de Belo
Horizonte com o então candidato Célio de Castro, fiz uma
manifestação clara e inequívoca em defesa da renovação do contrato
com a COPASA, e, já naquela época, o Prefeito Célio de Castro foi
extremamente reticente, não assumindo um compromisso claro com a
população de que a COPASA prestaria melhores serviços para a
população de Belo Horizonte.

Portanto, é preciso que todos nós, que temos um interesse especial
e direto num serviço público de boa qualidade em Minas Gerais, que
somos de Belo Horizonte e que fazemos política aqui, na região
metropolitana, estejamos juntos, independente de questões partidárias
ou de outra natureza, para exigir da Prefeitura que tenha seriedade no
trato da coisa pública e que respeite os interesses da população. A
COPASA é a solução para os problemas de água e de esgotamento
sanitário de Belo Horizonte. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço ao Deputado Amilcar Martins
por suas palavras. Realmente, sou testemunha de sua posição.
Lembro-me, quando ainda Diretor da COPASA, que tivemos
oportunidade de fazer alguns debates, naquele sindicato, com alguns
Prefeitos, de sua posição firme sobre o tipo de prestação de serviço
que a COPASA deveria prestar a Belo Horizonte. Portanto, desde
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aquela época, V. Exa. vem trabalhando para que se preste esse
serviço que é de fundamental importância não só para Belo Horizonte,
mas também para todas as cidades da região metropolitana e - por
que não dizer - do Estado de Minas Gerais, em que a COPASA opera.

Ao terminar, gostaria, mais uma vez, de contar com os nobres
colegas para que me ajudem a transformar esse projeto de lei em lei,
o que, certamente, garantirá a titularidade desse serviço ao Estado de
Minas Gerais, tendo em vista sua complexidade e integração com
todas as demais cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Quero convocar os ilustres colegas Deputados que fazem parte desse
grupo parlamentar de acompanhamento das negociações entre a
Prefeitura e a COPASA para que estejam aqui, acompanhando de
perto essas negociações. Mais uma vez, agradeço a atenção e conto
com o apoio de todos os colegas Deputados. Obrigado, Sr.
Presidente.

22 Parte (Ordem do Dia)
1° Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 98512000, do Deputado
Pastor George, ao Projeto de Lei n° 233199, da Deputada Maria Olívia,
por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 6 de junho de 2000.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando o despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei n° 1.01012000, do Deputado Paulo Piau, que altera
dispositivos do art. 42 da Lei n° 6.624, de 18/7/75, publicado em
11/5/2000, passe a tramitar como Projeto de Lei Complementar n°
2912000, em razão da natureza da matéria. Assim sendo, a
Presidência despacha o projeto às Comissões de Justiça e de
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Administração Pública, nos termos do art. 192 c/c art. 102 do
Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 6 de junho de 2000.
José Braga, 1 1-Vice-Presidente no exercício da Presidência

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 4? Reunião Ordinária dos Requerimentos n°s
1.399 e 1.40012000. do Deputado Doutor Viana; e 1.403/2000, dessa
comissão; e de Administração Pública - aprovação, na 393 reunião
Ordinária, do Requerimento n° 1.40512000, da Comissão de Trabalho;
e pela Comissão Especial da UEMG - informando a conclusão de
seus trabalhos (Ciente.Publique-se) e encaminhando o seguinte
relatório final:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A

ESTUDOS E PROPOSIÇÕES ACERCA DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

Sumário
1 - Constituição e objetivos...........................................................3
2 - Composição e plano de trabalho.............................................3
3 - Breve histórico do processo de formação da UEMG.............4
4 - Síntese dos depoimentos.......................................................12
5 - Visitas realizadas.....................................................................27
6 - Documentos apresentados à Comissão.................................28
7 - Análise geral das informações levantadas pela Comissão .... 29
8 - Síntese das propostas..............................................................32
9 - Considerações finais................................................................34
1 - Constituição e objetivos
A requerimento do Deputado Edson Rezende, 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
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

A criação da Comissão, doravante denominada Comissão Especial
da UEMG, foi aprovada em 161212000, tendo sido publicada sua
constituição no dia 26 do mesmo mês.

O Deputado requerente fundamentou o pedido de instalação da
Comissão Especial ressaltando a importância da apreciação por parte
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do Poder Legislativo dos inúmeros problemas enfrentados pela
UEMG após 11 anos de sua criação, mediante a realização de um
diagnóstico detalhado da situação da instituição.

A motivação para o requerimento de constituição desta Comissão
Especial consubstancia o interesse de se atender à reivindicação dos
participantes do Seminário Construindo a Política de Educação de
Minas Gerais, realizado em 1999, de se discutirem questões relativas
à UEMG, as quais, àquela época, não puderam integrar os estudos do
seminário, devido à limitação de tempo.

2 - Composição e plano de trabalho
Foram designados como membros efetivos da Comissão Especial

da UEMG os seguintes Deputados: Maria Tereza Lara, José Henrique,
Edson Rezende, Amílcar Martins e João Batista de Oliveira.

Em reunião especial realizada no dia 14/3/2000, foi eleita Presidente
da Comissão a Deputada Maria Tereza Lara; Vice-Presidente, o
Deputado José Henrique, e designado relator, o Deputado Edson
Rezende.

Os membros da Comissão salientaram, nessa primeira reunião, a
importância de se unirem esforços para que Minas Gerais tenha uma
universidade pública, gratuita e de boa qualidade. Para isso,
propuseram uma discussão aprofundada com vistas a se construir
uma política de ensino superior no Estado e, especialmente, buscar
soluções para os problemas da UEMG, a partir da análise dos dados
levantados.

O período de funcionamento da Comissão, que se iniciou em
281212000, foi prorrogado por 30 dias, tendo sido o término previsto
para 29/5/2000.

Para atingir os objetivos propostos, foram realizadas sete 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 UEMG ou envolvidas com a educação no Estado. Foi
convocada uma reunião extraordinária, no dia 161512000, para votar
requerimentos. Foram canceladas as duas últimas reuniões ordinárias
em razão do não-comparecimento dos Secretários da Fazenda, de
Ciência e Tecnologia, do Planejamento e da Educação, os quais
haviam sido convidados após aprovação de requerimento pela
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Comissão.

Foram também realizadas visitas da Comissão á UEMG, "campus"
de Belo Horizonte e Reitoria, e à Universidade Estadual Paulista -
UNESP.

3 - Breve histórico do processo de formação da UEMG
A fim de introduzir o conteúdo dos depoimentos e dos documentos

apresentados nas reuniões da Comissão, visando, assim, a uma
melhor compreensão da matéria e, portanto, da análise das
discussões e dos dados coletados, será apresentado a seguir um
breve panorama do processo de formação da UEMG e do contexto
que o antecedeu, bem como de seu perfil na atualidade.

A universidade brasileira tem caráter tardio. Iniciativas concretas de
instalação de universidades só ocorreram, no Brasil, na segunda
década do século XX. Antes, prevaleceram as escolas profissionais
isoladas. Essas escolas autárquicas seriam posteriormente
aglutinadas em universidades. Esta seria a característica básica da
estrutura universitária brasileira dos primeiros tempos: verdadeiras
federações de faculdades, ajuntamentos de escolas isoladas sem
nenhuma integração orgânica. O resultado desse formato institucional
universitário comprometeu o desenvolvimento do ensino superior
brasileiro, problema que se reflete de forma ainda preocupante na
baixa capacidade de atuação coordenada, no caráter não profissional
da docência, na estreita variedade de carreiras sem correlação com
as demandas do desenvolvimento da sociedade, especialmente
aquele das regiões mais distantes do País.

A partir da década de 60, registrou-se acentuada expansão do
ensino superior no Brasil, viabilizada através de estabelecimentos
isolados, resultando em acelerado crescimento da iniciativa privada
em relação à estatal no domínio da educação superior.

O setor privado definiu-se com maior nitidez, organizando-se em
dois ramos distintos: o confessional e o empresarial. No limite dessas
classificações, surgem as fundações oficiais, mantenedoras de
estabelecimentos de ensino superior instituídos pelo Estado, porém
mantidas na órbita das entidades de direito privado. São exatamente
instituições desse tipo que, aproximadamente, duas décadas depois,
viriam formar a Universidade do Estado de Minas Gerais, por decisão
da Constituinte de 1988/1989.
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inaugurou uma nova fase para a história da educação superior
brasileira, ao garantir para as universidades a autonomia e a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

O tema educação recebeu tratamento diferenciado em cada uma
das Constituições Estaduais, que, em geral, demonstraram empenho
para a criação ou a incorporação de novas unidades de ensino
superior, visando a atender ao princípio posto na Constituição Federal
de descentralização das atividades universitárias.

No caso de Minas Gerais, antes da Constituição de 1989, a oferta
direta de ensino superior pelo Estado era praticamente inexistente.
Até a metade da década de 90, a rede privada possuía 80% do
número de instituições, recebendo mais de 60% das matrículas de
graduação no Estado.

Nesse período, no Brasil como um todo, o quadro não é diferente: a
rede privada e os estabelecimentos isolados constituem a regra,
ocupando % do espaço. Mais da metade do ensino superior no Brasil
e em Minas é ministrada nas salas de aula dos estabelecimentos
isolados particulares. Essas escolas, regra geral, oferecem apenas
atividades de ensino, atuando preponderantemente na área de
formação de professores, via licenciaturas.

A nova LDB, de 1996, reafirmou o regime de colaboração na
organização dos sistemas de ensino da União, dos Estados e dos
municípios, delegando aos Estados algumas atribuições conferidas à
União, desde que mantivessem instituições de ensino superior.
Percebe-se também, na pormenorizada definição de universidade
adotada pela LDB, a permanência da idéia do "regional", reafirmando-
se, assim, um princípio que permeia os textos da Constituição Federal
de 1988 e da Constituição Estadual de 1989, estando presente
também em outras legislações.

A criação de universidades em vários Estados pode ilustrar
claramente o crescimento da presença do Estado no campo
educacional, com crescente expansão do ensino superior. Em São
Paulo e no Paraná, as universidades estaduais já constituem a
maioria do setor.

Informada pelo paradigma da regionalização, a Universidade do
Estado de Minas Gerais foi criada com a preocupação de construir,
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nas diferentes regiões do Estado, uma consciência equilibrada de
desenvolvimento. Dessa forma, ela nasce "multicampi" e pela
incorporação de fundações públicas que oferecem basicamente o
ensino de graduação. O suposto é que, para desempenharem sua
função social nas diferentes regiões, hão que se recuperar suas
próprias qualidades.

Partindo das diretrizes emanadas da Constituição da República de
1988, surgiram, nesse período, as primeiras tentativas de
consolidação de uma universidade estadual.

As fundações educacionais precisavam ter seu papel redefinido
dentro da estrutura educacional do Estado, pois naquela conjuntura a
sua situação jurídica era complicada e muitas delas funcionavam de
forma precária. Sentiu-se a necessidade de se reorganizar o sistema
estadual de educação superior, com a integração das IESs
espalhadas pelo Estado, chegando-se a um esboço mais enxuto, que
facilitaria a administração das instituições, mantendo-se a integridade
geofísica do Estado, ao mesmo tempo que se daria a devida atenção
às regiões, com a observância dos princípios da cooperação, da
regionalização e da interiorização do ensino superior emanados da
Constituição de 1988.

Dessa forma, a criação da UEMG foi norteada pela premissa do
máximo aproveitamento da rede de ensino superior já instalada, para
também procurar evitar-se a sobreposição de recursos e
desequilíbrios na relação oferta-procura, constituindo-se as fundações
no caminho mais eficaz para o aproveitamento da rede de ensino já
existente.

Ainda em 1987, no Governo Newton Cardoso, foi instituída, por meio
do Decreto n° 27.298. de 1 119187, "uma comissão para proceder a
estudos para a criação da Universidade do Estado de Minas Gerais",
esta diretamente subordinada ao Governador. Tal comissão não
chegou a avançar nesse objetivo, visto que, com a promulgação da
Constituição Federal e a formação da Assembléia Constituinte de
Minas Gerais, novos rumos seriam traçados na consecução da meta
de implementação da Universidade.

As audiência públicas, inseridas na fase de elaboração do
anteprojeto da Constituição, levantaram a existência de algumas
propostas que se relacionavam direta ou indiretamente com a criação
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da UEMG, encerrando em seu teor as idéias de integração do
sistema educacional de ensino e da expansão da oferta de ensina
superior em cidades do interior do Estado.

Na IV Assembléia Constituinte, a Emenda AP 137-6, de autoria do
Deputado José Militão, foi a primeira tentativa destinada à instalação
de uma universidade estadual em Minas Gerais. Estabelecia que "o
Estado instalará, no prazo de 720 dias a contar da data de
promulgação desta Constituição universidade estadual em região
densamente povoada e desassistida de universidade pública" (Minas
Gerais, "Diário do Legislativo", de 4/4/89).

Pode-se dizer resumidamente que a autoria do projeto, em suas
características básicas, pode ser atribuída principalmente aos
Deputados José Militão, Márcio Maia e Bonifácio Mourão, O último, na
qualidade de relator da Comissão Constitucional, foi uma pessoa-
chave para a consolidação do processo de criação da universidade.
Inicialmente resistente à idéia da universidade, alterou seu
posicionamento, passando a propor e a viabilizar a aprovação dos
dispositivos que levariam à criação da UEMG e da UNIMONTES.

Com a aprovação de emendas e subemendas ao anteprojeto da
Constituição do Estado, nasceu a Universidade do Estado de Minas
Gerais. A criação da UEMG e as suas condições de instalação estão
dispostas nos arts. 81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. O art. 81, § 1 0, não menciona diretamente as fundações
educacionais, mas remete a elas ao estabelecer, genericamente, a
instalação e a absorção, como unidades dá UEMG, das entidades de
ensino superior criadas ou autorizadas por lei e ainda não instaladas.
Os três parágrafos do art. 82 tratam, ao mesmo tempo, das fundações
e da criação de universidades (UEMG E UNIMONTES). O seu § 1°
destinou-se explicitamente às fundações educacionais de ensino
superior instituídas pelo Estado ou com sua participação, outorgando-
lhes prazo de 180 dias para que optassem pela absorção como
unidades da UEMG ou pela extinção dos vínculos com o poder
público. No § 21 estabeleceu-se o prazo de 360 dias para que o
Estado transformasse em fundações públicas as fundações que não
exercitassem o seu direito de optar por uma das alternativas previstas
no parágrafo anterior. O § 31 do art. 82 transformou uma fundação
(Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior) em universidade
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estadual - Universidade Estadual de Montes Claros.

A criação das duas universidades estaduais ocorreu, portanto, a
partir da reorganização da situação das fundações educacionais já
existentes. O conjunto de dispositivos pretendia, em última análise,
eliminar do cenário educacional mineiro a figura das fundações de
direito privado mantenedoras de lES, valendo-se para tal de quatro
caminhos:

1 - transformar uma fundação em universidade, sob a forma de
autarquia;

2 - absorver, como unidades da UEMG, os cursos mantidos pelas
fundações que se manifestassem favoravelmente a essa proposta, o
que resultaria na extinção dessas entidades;

3 - transformar em fundações públicas as fundações que não
optassem, no prazo previsto, por nenhuma das condições outorgadas;

4 - instalar, como unidades da UEMG, todas as IESs já criadas ou
autorizadas por lei ainda não instaladas, evitando-se, assim, que o
problema persistisse futuramente.

O processo de estruturação da UEMG revela-se lento e complicado.
As fundações precisam ser saneadas financeiramente - o que só
ocorre após a resolução de todas as dívidas, inclusive as que
dependem de decisão judicial - para que em seguida possam ser
extintas, transferindo-se, assim, o patrimônio de que dispõem para a
reitoria da UEMG, bem como todos os seus funcionários, professores
e alunos.

Aqui aparece um nó difícil de ser desatado: como manter essa
instituição? O governo alega não dispor de recursos orçamentários
para arcar com todas as despesas da UEMG.

Expirado o prazo constitucional de dois anos para que o Estado
instalasse a Universidade - conforme disposição do art. 81, § 1 1 e 21,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -' as
fundações educacionais localizadas no interior do Estado ainda
permanecem como mantenedoras das lES, sendo financiadas pela
cobrança das mensalidades e anuidades dos alunos.

No interior, os "campi" de ltuiutaba e Passos estavam em processo
mais adiantado de absorção em relação aos demais - Campanha,
Carangola, Diamantina, Divinópolis, Lavras, Patos de Minas e
Varginha -, considerados "campi" agregados. 0 Decreto n°36.897, de
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revogado pelo Decreto n°40.624, de 5/10199, retroagindo seus efeitos
a 25/5/95, ou seja, voltou-se atrás na determinação de absorver as
fundações. Segundo o Dr. José Gama Dias, Pró-Reitor de
Administração e Finanças, as entidades ainda não estavam de fato
saneadas e, portanto, preparadas para a absorção.

Na capital, o "campus" de Belo Horizonte incorporou os cursos de
quatro escolas que já pertenciam ao Estado: Escola Guignard, Escola
de Design, Escola de Música e Faculdade de Educação (Lei n°
11.539, de 1994). As mantenedoras das três primeiras lES foram
extintas, em 1995, pelo Decreto n° 36.639, de 10/1/95, transferindo-se
também para os quadros da UEMG o pessoal docente e
administrativo das entidades incorporadas.

Para tentar viabilizar a instalação da Universidade, estruturou-se a
Reitoria, em dezembro de 1990 (Lei n° 10.323, de 20112/90). A mesma
lei encarregou a Fundação João Pinheiro de realizar os estudos
necessários à instalação e ao financiamento da UEMG, cujo projeto foi
denominado Plano Jurídico-Institucional e Definição de Estratégias de
Implantação da Universidade do Estado de Minas Gerais.

Somente em 1995, por meio da Lei n° 11.539, de 2217/94, foi
organizada a Universidade. A lei definiu finalidades, constituição do
patrimônio, receita, etapas de absorção, da incorporação e extinção
das entidades optantes, além de tratar de diversos outros assuntos.
Têm maior destaque os arts. 20 a 29 do capítulo V, que estabelecem
cronogramas e prioridades para a absorçãô das fundações. O § 2 0 do
art. 21 autoriza a extinção das fundações de Carangola, Diamantina,
Passos, Lavras, Varginha, Divinópolis, Patos de Minas, ltuiutaba e
Campanha, consideradas agregadas à Universidade. O art. 22 previu
que as entidades seriam absorvidas uma por quadrimestre,
determinação esta que não foi cumprida, pois nenhuma unidade do
interior foi absorvida.

O art. 23 da Lei n° 11.539, de 1994, considerou como agregadas as
unidades optantes e assegurou subvenção mensal do Governo do
Estado a cada urna delas. Há que se afirmar, porém, que a subvenção
mensal prometida na lei não tem sido repassada pelo Estado. O termo
agregado define a situação intermediária das unidades optantes que
ainda não foram absorvidas, mas já se encontram sob a jurisdição da
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reitoria.

A UEMG, criada pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual, é uma autarquia de regime
especial e pessoa jurídica de direito público, com sede e foro em Belo
Horizonte; possui patrimônio e receita próprios e goza de autonomia
didático-financeira

O Reitor atual da UEMG, Dr. Gerson de Britto Mello Boson, iniciou
seu mandato em 2711199.

A UEMG consagrou como princípios:
- a inserção nas políticas públicas;
- a promoção social;
- o compromisso com a qualidade;
- a avaliação permanente.
A UEMG considera como missão: cultivar o saber universal,

relacionando-o com as vocações regionais do Estado; tornar-se o
fórum dinamizador da cultura, ciências e tecnologia, de modo a
favorecer o intercâmbio e a integração dos setores da sociedade e
das regiões do Estado; disseminar fatores de elevação da qualidade
de vida, beneficiando a maioria da população; e contribuir para a
redução das desigualdades regionais.

Apesar de ficar demonstrado que são verdadeiras as intenções
descritas acima, a UEMG não tem podido cumprir de forma plena o
objetivo que orientou a sua criação pelo constituinte de 1989:
contribuir para a universalização do ensino superior gratuito de
qualidade e para a integração das regiões do Estado. A história da
instituição e sua realidade atual demonstram que não têm sido
propícias as condições para a integração das unidades do interior e
sua manutenção, menos ainda para a sua expansão.

A Universidade dispõe de poucos recursos para gerenciar a sua
estrutura; os cursos oferecidos nos "campi" regionais são mantidos
principalmente pelas mensalidades e anuidades pagas pelos alunos.
A contribuição da Universidade para a viabilização do funcionamento
desses "campi" tem-se concentrado na iniciativa de captação de
verbas para a realização de atividades e programas principalmente
por meio de convênios firmados com entidades públicas federais e
privadas.

A verba repassada pelo Estado, segundo informam os assessores
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com pessoal da Reitoria e do "campus" de Belo Horizonte, onde se
situam as unidades incorporadas pela UEMG.

No entanto, apesar da situação pouco promissora, a UEMG tem
procurado empenhar-se na formalização de parcerias com outros
órgãos e entidades da administração e empresas privadas e tem
promovido atividades diversas, como cursos emergenciais e de
formação de professores, desenvolvimento de programas junto às
comunidades dos municípios onde se situam os "campi" regionais e
de alguns projetos de pesquisa e extensão.

No campo administrativo, a Universidade tem desenvolvido ações
visando à padronização de procedimentos, do controle financeiro,
contábil e patrimonial, adotando-se também uma política de
desenvolvimento de recursos humanos.

Nesse sentido, a intervenção da UEMG nas unidades do interior tem
sido benéfica, pois a fiscalização a que se têm submetido as
faculdades, apesar de ainda incipiente, tem desempenhado um
importante papel na recuperação da qualidade dos cursos oferecidos,
principalmente com o fim dos cursos de fim de semana e a orientação
técnica e pedagógica ao pessoal dos seus quadros.

A Universidade possui 10 "campi" regionais - Belo Horizonte,
Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, ltuiutaba, Lavras,
Passos, Patos de Minas e Varginha - e gerencia 4 núcleos de estudo -
Núcleo de Educação à Distância, Núcleo de Estudos Afro-brasileiros,
Núcleo de Cooperação Internacional e Núcleo de Estudos do
Trabalho.

Outros dados relativos à Universidade integram os anexos deste
relatório.

4 - Síntese dos depoimentos
Na P Reunião Ordinária da Comissão, realizada no dia 161312000,

foi aprovado requerimento do Deputado Edson Rezende, solicitando o
comparecimento do Prof. Gerson de Brito Meio Boson, Reitor da
UEMG, e dos Srs. José Gama Dias e Prof Ana Adelina de Moura e
Silva Lins, Pró-Reitores de Administração e Finanças, para prestarem
esclarecimentos à Comissão e apresentarem documentação referente
aos seguintes assuntos: recursos orçamentários destinados à
Universidade do Estado e unidades agregadas nos últimos cinco
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anos; recursos destinados à UEMG e unidades agregadas relativos
aos diversos projetos de financiamento em curso ou existentes nos
últimos cinco anos; detalhamento de despesas da UEMG nos últimos
cinco anos; quadro funcional da Universidade especificando salários,
titulação e demais informações referentes ao quadro de pessoal;
detalhamento do corpo discente da UEMG e unidades agregadas,
incluindo cursos ministrados e valor de mensalidades cobradas nas
unidades agregadas.

Os documentos solicitados (anexos a este relatório) foram
apresentados na 2 Reunião Ordinária, realizada no dia 231312000,
que teve por finalidade principal ouvir os convidados
supramencionados, bem como o Prof. Januzzi de Souza Reis, Chefe
de Gabinete do Reitor e membro do Conselho Estadual de Educação.
Nessa reunião, foram aprovados requerimentos do Deputado José
Henrique, convidando o Prof Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG,
para prestar esclarecimentos à Comissão; do Deputado Amilcar
Martins, convidando, para prestar esclarecimentos à Comissão, o
Prof. José Osvaldo Lasmar, ex-Pró-Reitor de Planejamento da UEMG,
o Prof. Antônio Faria, ex-Vice-Reitor, professor no Campus de Passos
e membro do Conselho Estadual de Educação; do Deputado Edson
Rezende, convidando, para prestar esclarecimentos à Comissão, os
Presidentes das fundações educacionais agregadas à UEMG e os
Prefeitos Municipais das cidades onde se localizam os "campi".

Em seu depoimento, o Prof. Gerson de Brito Meio Boson ressaltou
que o Estado de Minas Gerais, entre todos os Estados que criaram
universidades estaduais, é o único que, decorridos 11 anos, ainda não
institucionalizou a universidade por ele criada. Os principais
problemas da UEMG, segundo ele, não são problemas de mérito, que
são contínuos e presentes em todas as instituições; seus problemas
principais não são os de relação com a sociedade, suas
programações , conteúdos, cursos, extensões, mas sim o problema da
institucionalização. Onze anos depois de criada, a Universidade não
foi ainda implantada. Os prazos para absorção não foram cumpridos,
e nenhuma unidade foi absorvida. Os cursos são mantidos pelas
fundações pela cobrança de taxas e mensalidades de seus alunos.

O Reitor afirma que o grande problema da Universidade é a falta de
recursos. Com um orçamento de R$16.000.000,00 para 2000, mal se
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pagam os professores do campus" de Belo Horizonte, que é o
único que pertence à UEMG. Nesse "campus", as escolas são
instaladas de maneira precarissima, com o curso de Pedagogia
funcionando no porão do Instituto de Educação.

O Reitor esclareceu ainda que um projeto de formação de
professores, elaborado pela Pró-Reitoria competente, não pôde ser
ainda colocado em operação por falta de espaço.

O Dr. José Gama Dias expôs oralmente uma proposta de mudança
do modelo da UEMG apresentada por ele em 1997 (texto anexado a
este relatório), com vistas a conjugar a vontade da implantação da
UEMG com a limitação financeira vivida pelo Governo Estadual.
Segundo ele, a proposta é conveniente e atualizada para contribuir
para a solução dos problemas da Universidade. Os pontos principais
da proposta são:

alteração do parágrafo único do art. 199 e dos arts. 81 e 82 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual, para se criar a figura da unidade associada e se transformar
a autarquia UEMG numa organização social autônoma, não mais
absorvendo as fundações optantes na forma da Lei n° 11.539, de
1994, que permaneceriam como entidades de direito privado;

celebração de convênio de cooperação entre a Reitoria e as
unidades associadas, visando a promover, entre outros objetivos, a
melhoria do ensino por meio da capacitação de docentes, de pessoal
técnico-administrativo, etc. e realização de estudos e pesquisas que
atendam às necessidades do desenvolvimento regional e à política
estadual de ciência e tecnologia;

criação do Fundo de Apoio ao Aluno, com dotação orçamentária
própria;

o financiamento da Universidade seria assegurado por meio de
repasse de percentual da receita tributária arrecadada pelo Estado,
transferido mensalmente na forma de duodécimos, para investimentos
na qualificação do corpo docente e técnico-administrativo, na melhoria
das bibliotecas, no reaparelhamento de laboratórios, na
informatização e na concessão de bolsas a alunos carentes;

promoção pela Reitoria, nas unidades associadas, de uma reforma
acadêmica, a partir de características, demandas e aspirações
regionais;
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cada unidade associada continuaria cobrando mensalidade do

aluno, em valores a serem propostos mediante apresentação de
planilhas de custo e descrição de particularidades regionais, e
aprovados pelo Conselho Universitário.

A Profa. Ana Adelina, Pró-Reitora de Planejamento, reafirmou o
caráter da universidade como bem cultural e contributivo do
desenvolvimento econômico, social, acadêmico, com efeitos
multiplicadores e influentes na evolução da estrutura da família e nas
regiões onde ela se insere. Ela informou também que, em Minas, 73%
dos municípios estão cobertos pela ação indireta das unidades que
apenas teoricamente integram a UEMG, mas que realmente se
somam a ela com o propósito de se inserirem definitivamente nas
regiões, contribuindo com ações de ensino, pesquisa e extensão.

A Pró-Reitora falou das diversas ações desenvolvidas no interior,
não só no ensino, pesquisa e extensão como na área de políticas
públicas, citando exemplos e concluindo que é admirável o quanto a
Universidade tem conseguido fazer com tão pouco.

Esclareceu também a convidada que o Governo atual, assim como o
passado, declarou expressamente que as fundações optantes não
serão absorvidas, permanecendo, assim, a situação de impasse que
vive a UEMG. As unidades optantes não são agregadas nem
associadas nem incorporadas, mas mesmo assim aceitam as
orientações e as exigências da Reitoria.

Segundo a Profa. Ana Adelina, está havendo um represamento de
verbas de transferência, fazendo cair a cota mensal de custeio. Além
disso, há o problema da ausência de um quadro próprio de pessoal,
importante para garantir a seqüência dos programas. Ressaltando que
é urgente definir uma estratégia para garantir o funcionamento da
Universidade enquanto o Estado não puder assumir definitivamente a
sua manutenção integral, a Pró-Reitora de Planejamento defende, em
consonância com as idéias do Dr. Gama Dias, a criação de um
modelo provisório de universidade, com a criação da mencionada
figura da unidade associada. O subsídio do Estado concentrar-se-ia
na manutenção de programação centrada em biblioteca, laboratório,
capacitação docente e bolsa de estudo, o que seria menos oneroso
para os cofres públicos do que a absorção plena das unidades.

Ela advoga, também, a tese da universidade paga e estudante
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gratuito, ou seja, a universidade, em princípio, seria paga por $
todos, mas, paralelamente, manteria um programa de bolsas de
estudo para alunos carentes, o qual variaria desde o auxílio de uma só
parcela até a bolsa integral, que incluiria moradia, alimentação,
transporte, livros e até mesmo lazer. Nenhum estudante bem dotado
ficaria fora de uma universidade por falta de uma bolsa dessa
natureza.

O Sr. Januzzi de Souza Reis, Chefe de Gabinete do Reitor,
questionado pela Presidente da Comissão sobre a constitucionalidade
do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
-, defendeu que a LDB estabelece o que é vinculado ao sistema
estadual de ensino e o que é vinculado ao federal. Assim, as
instituições, desde o momento em que foram criadas pelo Estado,
sempre estiveram subordinadas ao Conselho Estadual de Educação,
apesar de o Conselho Nacional ainda insistir nessas argüições de
inconstitucional idade do art. 82. Diante disso, o Prof. Januzzi salienta
a necessidade de apoio por parte do Poder Legislativo à luta pela
constitucional idade do art. 82 e pela manutenção da competência do
Conselho Estadual de Educação para gerenciar o sistema estadual de
ensino como um todo.

Na fase de debates, o Prof. Boson fez uma longa exposição sobre o
Projeto de Lei n° 453199 - retirado de tramitação -, que intencionava
criar um sistema transitório associativo para solucionar o problema
das unidades não absorvidas pela UEMG. Ele alega que o projeto foi
mal interpretado por alguns, que estariam julgando tratar-se de uma
forma de privatização da Universidade.

Comentando a questão da gratuidade do ensino superior, o Prof.
Boson afirmou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante a
gratuidade na oferta pelo poder público apenas para o ensino
fundamental, propondo que seja extensiva ao ensino médio. A
gratuidade do ensino superior seria, assim, uma decisão política do
Governo.

Em resposta à pergunta do Deputado Edson Rezende acerca das
experiências que colheu em outros Estados, o Prof. Boson registrou
que as universidades dos Estados do Piauí, do Ceará e da Bahia,
como a UEMG, são "multicampi", mas cobram apenas algumas taxas
dos alunos, e não mensalidades.
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Em seguida, em resposta ao questionamento do Deputado
Amilcar Martins sobre o fato de que a UEMG tem submetido ao CEE
as decisões do Conselho Universitário, o Reitor explicou que a LDB
faculta às universidades a criação de cursos em sua sede, mas, no
caso da UEMG, os cursos a serem criados nas fundações
dependeriam de parecer do Conselho, pois estas, a seu ver, não são
parte da Universidade. A respeito desse assunto, o Prof Aluísio
Pimenta, na reunião do dia 301312000, trouxe à Comissão dois
pareceres - do Conselheiro Padre Geraldo Magela (CEE) e do jurista
Raul Machado Horta - e um ofício da Associação Brasileira dos
Reitores de Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM -,
asseverando a autonomia da UEMG para criar cursos em seus
"campi", não necessitando para tal de autorização prévia, uma vez
que a Universidade foi devidamente credenciada.

O Prof. Boson e o Prof. Januzzi comentaram a situação das
unidades de Passos e ltuiutaba, alegando que a sua não-absorção
decorreu do fato de não estarem financeiramente saneadas, estando
ainda devedoras do INSS, e que a sua absorção seria imprópria, pois
não ficaram satisfeitas as exigências da Lei n°11.539, de 1994.

O debate prosseguiu em torno da questão da gratuidade do ensino
público, tendo sido parecer unânime dos membros da Comissão que a
educação superior precisa de um financiamento por parte do poder
público.

Em nova intervenção, a Prof. Ana Adelina reafirmou a importância
de se adotarem alternativas na solução dos problemas da UEMG.
Segundo ela, o modelo constitucional estabelecido para a
Universidade se mostra oneroso, o que comprovam os depoimentos
taxativos do Governo do Estado, declarando a sua incapacidade
financeira para viabilizá-lo. Além disso, esse modelo poderia engessar
o crescimento da Universidade, uma vez que a cada necessidade de
expansão o ônus se tornaria maior e o Estado acabaria por não
conseguir assumir os novos encargos.

Em sua opinião, a alternativa seria a adoção do modelo
confederado, no qual à Reitoria caberia o papel de supervisão e
facilitação de acesso das unidades, fomento de financiamento para
programas, melhoria de bibliotecas e laboratórios, etc. O modelo
confederado viria necessariamente acompanhado de bolsas de
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estudos, a partir de um programa que contemplaria o estudante
dentro da sua faixa de carência.

O Prof Boson, respondendo ao questionamento da Deputada Maria
Tereza Lara sobre a existência de algum projeto da Reitoria para a
UEMG, com o envolvimento de professores, funcionários e
estudantes, esclareceu que haveria uma reunião com o Governador e
o Secretário da Educação, a fim de se adotar um posicionamento
relativo à Universidade do Estado.

A 31 Reunião Ordinária, realizada em 30/312000, teve por finalidade
ouvir o Prof. Aluízio Pimenta, ex-Reitor da UEMG, e o Prof. Antônio
Faria, ex-Vice-Reitor, O Prof. José Osvaldo Lasmar, ex-Pró-Reitor de
Planejamento, não pôde participar da reunião em virtude de
compromisso agendado anteriormente. O Deputado Edson Rezende
acrescentou emenda ao requerimento com o objetivo de convidar os
Pró-Reitores das Faculdades a comparecer à audiência munidos de
documentos da mesma natureza que os trazidos pelo Reitor.

O Prof. Aluízio Pimenta começou a sua exposição dizendo que a
UEMG é a primeira universidade que foi criada pela Constituição e
não autorizada por ela e que se trata de um projeto da mais alta
importância para o desenvolvimento econômico, social e político de
Minas Gerais, como o é no Estado de São Paulo. Acrescentou que,
tendo sido criada na Constituição, a Universidade do Estado nasceu
com a sua autonomia.

Após fazer um breve relato da implantação da Universidade, o Prof.
Aluízio Pimenta reafirmou que ela tem muito a contribuir para as
pessoas das classes menos favorecidas, que estão indo cursar as
universidades privadas, pagando a matricula e a primeira prestação,
mas que depois se tornam inadimplentes. Ele lamentou também que
na administração da universidade já não há ninguém dos "campi" do
interior, defendendo a idéia de que não é possível que uma
universidade estadual "multicampi" possa funcionar satisfatoriamente
com as decisões centradas na Capital.

Falando das realizações da UEMG, o ex-Reitor salientou que as
unidades não tinham 1% dos professores com mestrado ou
doutorado; algumas das fundações não tinham biblioteca nem
laboratório. Esse quadro mudou substancialmente, pois recursos
foram investidos na capacitação de docentes e no aparelhamento dos
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"campi". Os alunos do "campus" de Belo Horizonte contribuíam
com R$400,00 por ano (contribuição que ainda se mantém), e boa
parte era destinada ao núcleo de apoio aos estudantes carentes. O
ex-Reitor lamentou a extinção desses núcleos na gestão atual da
Universidade.

A legislação, de acordo com a experiência do Prof. Aluízio, não
precisaria ser modificada, pois o que falta para ele é vontade política
de cumprir a lei. O ex-Reitor entregou à Comissão um volume da
legislação, que, segundo ele, representou o meio de se fazer com que
a Universidade crescesse. Para ele, tentar mudar a legislação significa
protelar a implantação da UEMG.

Outro ponto levantado pelo ex-Reitor é a questão da autonomia da
Universidade. Esta foi credenciada e passou a ter autonomia e a
obrigação de eleger o seu Reitor.

A respeito da situação do "campus" de Belo Horizonte, o Prof.
Aluizio Pimenta lembrou o esforço feito pela Universidade em
conseguir um financiamento de R$35.000.000,00 para a sua
construção, dentro de um projeto chamado MEC-BNDES. Segundo
ele, o projeto de lei apresentado na Assembléia Legislativa não foi
aprovado, tendo-se perdido a grande oportunidade de se construir o
"campus" de Belo Horizonte. Ressaltando a precariedade das
instalações do curso de Pedagogia, ele reafirmou a urgência da
instalação do "campus".

Comentando a questão do financiamento, o Prof. Antônio Faria
afirmou que toda ação da reitoria a fim de estabelecer um orçamento
para a UEMG esbarrava nas Secretarias da Fazenda e do
Planejamento. Num período de dez anos, em nenhum momento a
UEMG teve um orçamento sequer razoável. Segundo ele, para manter
a UEMG seria necessário um orçamento mínimo de R$50.000.000,00,
o que ele considera que não é muito para um Estado com uma
arrecadação como a de Minas Gerais. Com  relação a esse aspecto, o
Reitor defende que esse valor seja suficiente apenas para cobrir as
despesas de custeio: para se viabilizarem investimentos nas
unidades, seria necessário um aporte de R$90.000.000,00 a
R$1 00.000.000,00 por ano.

Dentre as sugestões trazidas pelo Prof. Aluízio e pelo Prof. Antônio
Faria, destacam-se: manutenção de uma comissão permanente,
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semelhante a esta Comissão Especial, para apoiar a consolidação
da UEMG; absorção dos funcionários com a manutenção do regime
da CLT, tendo em vista que, mantendo-se o regime celetista, não
haverá impedimento ao cumprimento da Lei Rita Camata;
determinação do cumprimento da lei e do estatuto especialmente no
que se refere à autonomia da UEMG; emenda constitucional ou lei
estabelecendo um orçamento mínimo para permitir a absorção das
fundações dentro de um novo cronograma; cumprimento do decreto
que absorve Passos e ltuiutaba, uma vez que, segundo o ex-Reitor,
as exigidas medidas de saneamento foram tomadas, tendo sido
atestado por Promotor Público, em parecer, que as instituições
estavam prontas para a absorção. Nesse caso, segundo o Prof.
Antônio Faria, o fator determinante para a não-absorção é a falta de
vontade política; cobrança da destinação de recursos da Loteria
garantidos pela lei â UEMG; abertura de concurso público para
preenchimento das vagas no "campus" de Belo Horizonte, pois os
professores designados têm garantido seu contrato apenas por um
ano, sem a certeza de uma continuidade; equalização da
remuneração do como docente das Fundações, eliminando-se as
disparidades; inserção do Conselho Estadual de Educação no projeto
da Universidade, sendo necessário um plano diretor de expansão do
ensino superior; eleição do Reitor e do Vice-Reitor como procedimento
importante para integrar a Universidade, consultando-se a
comunidade interessada.

Quanto à Fundação Renato Azeredo, o ex-Reitor lembrou a
realização de três importantes cursos de formação de professores e
lamentou a sua queda, ilustrando com o exemplo da FUNDEP, que
rendeu este ano à UFMG em torno de R$80.000.000,00 com a
prestação de serviços. Os depoentes crêem que os serviços poderiam
ser entregues à Fundação com preferência sobre o setor privado. A
UNESP apóia-se em uma Fundação que presta serviços nacionais e
internacionais. Além disso, o investimento estatal nessa universidade
é aproximadamente de R$450.000.000,00 por ano.

O Sr. Antônio Faria comentou que cerca de 80% a 90% do que se
arrecada com mensalidades nas Fundações são gastos com despesa
de pessoal; pouco sobra para investimento e qualificação. Nesse
sentido foi fundamental o papel da Universidade no desenvolvimento
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das fundações. Ele esclareceu também que, com a formação da
UEMG, as Fundações tiveram pela primeira vez acesso aos recursos
da FAPEMIG por projetos de pesquisa e programas de qualificação.

A 41 Reunião Ordinária, realizada em 61412000, contou com a
presença das seguintes autoridades das Fundações agregadas à
UEMG: Profs. Gilson Gilbertone Burgarelli, Presidente da Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha, de Diamantina; Gilson Soares,
Presidente da Fundação Educacional de Divinópolis; Ivan Abraão,
Presidente da Fundação Educacional de ltuiutaba; Rubens Jorge,
Diretor Administrativo, Henrique Napoleão de Andrade Figueiredo,
Presidente da Fundação Cultural Campanha de Princesa, de
Campanha; Stéfano Gazzola, Presidente da Fundação de Ensino e
Pesquisa do Sul de Minas; Sra. Duma de Abreu Torino, Diretora
Acadêmica da Fundação Educacional de Lavras, representando o
Prof. Canisio Inácio, Presidente.

Durante a reunião, o Deputado Edson Resende apresentou dois
requerimentos, que foram aprovados pela Comissão: um, solicitando a
prorrogação por mais 30 dias do prazo de funcionamento da
Comissão, e o outro, solicitando o envio de convite aos Secretários da
Ciência e Tecnologia, da Fazenda, do Planejamento, ao Presidente da
Fundação João Pinheiro, ao Presidente do Sindicato dos Professores
de Minas Gerais - SINPRO - e a um representante do Conselho
Estadual de Educação.

Antes de iniciar os depoimentos, o relator expôs aos convidados que
a motivação da reunião seria ouvir as experiências e idéias dos
Presidentes e representantes das Fundações - que vivenciam a
realidade de suas regiões no dia-a-dia - com vistas a construir a
Universidade do Estado.

A tônica da fala dos Presidentes e representantes das Fundações é
a expectativa de que a UEMG seja implantada e possa oferecer
ensino gratuito e de qualidade, com vistas a promover o
desenvolvimento tecnológico, econômico, político e social das regiões.
A propósito, é voz unânime entre os Presidentes que a esperança se
renova com a criação desta Comissão Especial.

Os pontos relevantes dos depoimentos dos Presidentes e
representantes das Fundações são os seguintes:

- A transformação que se operou nas unidades do interior nestes
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dez anos com a ação da UEMG é profundamente significativa,
ainda que distante do ideal. Isso pode ser constatado quando se vê
hoje o nível de qualificação dos docentes dessas escolas. Por meio de
um projeto acadêmico comum iniciado pela Reitoria, as unidades
tiveram oportunidade de crescer consideravelmente; acabaram-se os
cursos de fim de semana; a pesquisa e a extensão se aprimoraram e
houve investimentos em laboratórios, equipamentos e bibliotecas.

- O Prof. Gilson Soares fez ponderações importantes acerca do
processo de absorção das unidades, que, segundo ele e outros
presentes, não pode ser feito repentinamente, seja pela sabida
escassez de recursos, seja porque envolve questões complexas como
a transposição do corpo docente para o poder público. Ele salientou,
assim, a importância de se criar um cronograma progressivo de
absorção, não de unidade por unidade, mas começando pelos alunos
carentes de todas as unidades e, progressivamente, absorvendo o
restante.

- Os Presidentes das Fundações de ltuiutaba e Passos lamentaram
a não-absorção de suas unidades, apesar de tudo ter sido
providenciado para que fossem absorvidas. Com isso, cresceu a
insatisfação e a inadimplência dos alunos, que, tendo de pagar as
mensalidades, questionam a legalidade dessa cobrança numa
universidade pública. A inadimplência, aliás, é um problema que tem
assolado praticamente todas as unidades, chegando, em algumas
delas, a 50%.

- No caso da Fundação do Vale do Jequitinhonha e Diamantina, o
número de alunos carentes é muito grande. O Presidente Gilson
Gilbertone ressaltou a importância de uma política financeira para
ajuda a esse tipo de aluno, com a oferta de bolsas, ainda que parciais.

- A maioria dos Presidentes afirmou que os recursos repassados
pela UEMG representaram até hoje muito pouco em relação aos
custos das unidades. Toda a verba repassada no período de
existência da UEMG cobriria, em alguns casos, as despesas de
apenas um mês de manutenção dessas unidades. O repasse vem
diminuindo ano a ano e, em 1999, nenhum recurso foi repassado às
Fundações, não havendo previsão de repasse para 2000.

- O Prof. Stéfano Gazzola, Presidente da Fundação de Ensino e
Pesquisa do Sul de Minas, asseverou que a absorção deve ser
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assentada numa política clara, com garantias reais de
investimentos, com plano de cargos e salários e recomposição salarial
do pessoal do campus de Belo Horizonte.

- O pensamento que sintetiza a expectativa dos dirigentes das
unidades agregadas da UEMG, após 11 anos de indefinição, é o de
que é preciso definitivamente saber se o Estado quer ou não a
universidade e que universidade ele quer.
A 52 Reunião Ordinária, realizada em 131412000, contou com a

presença dos Srs. Públio Chaves, Prefeito Municipal de ltuiutaba e
Presidente da FEMAN; Roberto Alves Vieira, Prefeito de Carangola, e
Nelson Jorge Maia, Prefeito de Passos.

O Deputado Edson Rezende esclareceu que o objetivo do convite
era conhecer o outro lado da UEMG, ou seja, o interesse da
população e o que a universidade representa para as regiões, bem
como o que uma Prefeitura ou várias em conjunto podem fazer para
construir uma universidade de melhor qualidade.

Sintetizando-se as colocações dos Prefeitos em relação à
Universidade do Estado, pode-se relatar o seguinte:

- o que se defende é a regionalização das universidades do Estado,
para que se possa atender àqueles que não têm condição financeira
de sair para estudar em grandes centros, o que é um fator de inchaço
das grandes cidades:

- o desenvolvimento de uma região está intimamente ligado à
presença forte e atuante de uma universidade, pois esta leva
progresso a todas as áreas de atividades do município, modificando
de fato toda a região e promovendo a integração com as outras
regiões. No campo social, melhora a qualidade de vida dos mais
pobres, que têm a oportunidade de fazer um curso superior, e melhora
o nível de qualificação dos professores, que são os formadores do
ensino médio e fundamental;

- comparado a outros Estados, Minas Gerais está devendo muito á
sua população, pois é um dos poucos que não têm uma universidade
estadual, que é fator de integração e coesão da ciência e da cultura
no Estado;

- é preciso investir numa universidade gratuita, pois sabe-se que a
maioria das pessoas não têm condição de arcar com os custos de um
curso superior;
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- há uma relação íntima da unidade da UEMG com as Prefeituras

dos municípios e com toda a sociedade. Foi relatada pelos Prefeitos a
existência de vários programas de pesquisa voltados para as
demandas do município, realizados com a participação da
universidade e apoiados pelas Prefeituras Municipais; existem
também as bolsas de estudo pagas pelas Prefeituras e as atividades
de extensão, que beneficiam a comunidade com serviços importantes.

A 62 Reunião Ordinária, realizada em 27/4/2000, teve como objetivo
ouvir a Profa. Lavínea Rosa Rodrigues, Presidente do SINDUEMG, e
a Sra. Hélcia Maria da Silva Veriato, Presidente do Diretório Central
da UEMG.

A Profa Lavínea começou seu depoimento falando de sua grande
expectativa de que o Legislativo assuma a importância de aprovar os
aspectos legais que possam consolidar a UEMG, pois todos os
Governos, desde 1990, trataram muito mal a Universidade. Na
comissão de transição do Governo Itamar, o Sindicato expôs ao
Secretário Murílio Hingel os planos de aperfeiçoamento do modelo de
universidade e a inserção das duas universidades mineiras no
Sistema Estadual de Educação. De lá para cá, com a apresentação do
Projeto de Lei n° 453199, houve um grande desânimo, pois tratava-se,
segundo ela, de um projeto de privatização da Universidade.

A situação apresentada pela Presidente do SINDUEMG pode ser
assim sintetizada: em Belo Horizonte, tem-se uma carreira incipiente e
incapaz de proporcionar condições dignas de trabalho. A Lei n°
11.539, de 1994, não está sendo aplicada. Ela possui os instrumentos
necessários para se alcançarem as soluções para os problemas dos
docentes, pois traz o regime jurídico e os vencimentos de todo o
pessoal. Um professor ganha hoje em Belo Horizonte um salário inicial
de R$500,00; pelo anexo da lei, deveria ganhar R$1.237,00; 80% dos
professores de Belo Horizonte são servidores públicos, e somente 19
têm cargo público; 248 professores (80%) são designados. Esses
professores, independentemente cia titulação, são contratados pelo
mesmo salário e hão podem votar para a escolha de representantes
do Conselho Universitário. As reivindicações apresentadas pela Profa.
Lavínea são: - validação do processo seletivo pelo qual passaram os
professores designados, para que este seja considerado como
concurso; - preenchimento, por concurso, das vagas abertas, pois a lei
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prevê 234 professores no "campus" de Belo Horizonte, e somente
74 são função pública e efetivos; - realização de eleições para a
Reitoria; - melhoria das instalações das unidades de Belo Horizonte; -
adoção da gratuidade progressiva da forma como foi feita na
UNIMONTES; - instituição do regime de dedicação exclusiva como foi
concebido na lei, com adicional de 50%; - garantia de financiamento
para a Universidade; - aplicação do estatuto e da Lei n° 11.539; -
estabelecimento de uma política de qualificação de docentes em Belo
Horizonte; - revisão dos cursos que estão sendo oferecidos nas
unidades e análise de sua relação com o desenvolvimento regional.

A Profa. Hélcia começou seu depoimento questionando o
desaparecimento dos recursos que foram postos à disposição das
unidades da UEMG, durante seis anos. Para ela, o Conselho
Universitário é ocupado por marionetes, por pessoas que não se
sentem à vontade para defender aquilo em que acreditam: os
Presidentes das Fundações têm voz, mas não têm voto no Conselho,
e o DCE não está sendo convocado, ou seja, os estudantes e os
representantes do interior foram retirados da Reitoria.

Apesar da frustração constatada, a Presidente do DCE considera
que o número de alunos das Fundações foi duplicado e os cursos
ampliados, o que demonstra que a sociedade mineira quer a
Universidade, mesmo com a pequena ajuda do Estado. Comentando
o desenvolvimento alcançado em razão da presença da Universidade,
a Sra. Hélcia citou os vários projetos realizados junto à comunidade
no interior, bem como a melhoria da qualificação dos professores. Ela
entregou à Comissão dois documentos: decreto de credenciamento da
Universidade do Estado e uma carta da UNE ao Governador
reivindicando a autonomia.

A 71 Reunião Ordinária, realizada em 4/5/2000, teve por finalidade
ouvir a Sra. Celina Alves Padilha Aréas, Presidente do Sindicato do
Professores de Minas Gerais - SINPRO. O Pe. Lázaro de Assis Pinto,
Presidente do Conselho Estadual de Educação foi convidado para
participar desta reunião, mas não pôde comparecer.

Primeiramente, o Deputado Edson Rezende citou dados da
FAPEMIG, que investiu R$16.000.000,00 em 1999, com o intuito de
fazer um paralelo com a FAPESP, que investe cerca de
R$360.000.000,00 por ano em pesquisa, ciência e tecnologia. As
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universidades paulistas investem R$2.000.000.000,00 por ano,
contra R$45.000.000,00 das duas universidades mineiras.

A Sra. Celina ressaltou, na sua fala, que, na sua avaliação, existe
uma falsa polêmica de que os professores das Fundações não
querem vê-Ias transformadas em Universidade do Estado. No caso de
Passos, os professores chegaram a abrir mão de alguns direitos em
nome da pretendida incorporação. Cerca de 800 professores das
Fundações fizeram a opção para participar da UEMG. A Lei n° 11.539
prevê o tempo integral de 40 horas para o professor, sendo o inicial da
carreira de R$3.713,62. Ela afirma que não há ninguém ganhando
esse valor nas Fundações.

A Presidente do SINPRO considera que deveria ser estabelecido um
período transitório na absorção do quadro de professores, no qual
estes continuariam temprorariamente percebendo os mesmos salários
para depois serem absorvidos. A entrada no serviço público deve dar-
se por concurso; ela pensa, porém, que o mais correto é que as
pessoas que já trabalham nas Fundações tenham seu tempo de
serviço valorizado no concurso.

A Sra. Celina crê que legalmente a UEMG está pronta para
funcionar, pois a lei existente já prevê desde o destino do patrimônio
até o plano de cargos e salários. Atualmente, a prática diária dos
professores não é de autonomia universitária. Não se têm professores
contratados com jornada de trabalho específica para lecionar, para
pesquisa e para extensão. Ela questiona como a UEMG vai conseguir
atender à exigência da LDB, até o ano 2007, com relação à titulação
do corpo docente e à aplicação em pesquisa e extensão, uma vez que
o que se pratica hoje nas fundações em termos de pesquisa e
extensão é insuficiente.

Na visão da Presidente do SINPRO, se fosse aplicada a lei com
relação à jornada de trabalho, os professores exerceriam as suas
funções de educador nas 12 horas em sala de aula, e o restante do
tempo poderia ser investido em pesquisa e extensão.

5 - Visitas realizadas pela Comissão
A Comissão Especial visitou, no dia 181512000, o "campus" de Belo

Horizonte, onde se situa a Escola de Música da UEMG. Os Deputados
Edson Rezende e Maria Tereza Lara reuniram-se com o Diretor-Geral
e os Diretores das quatro unidades de Belo Horizonte: Escola de
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Música, Escola de Design, Faculdade de Educação e Escola
Guignard para discutir questões relativas às suas unidades e à
Universidade como um todo. Foram entregues aos membros da
Comissão relatórios de atividades da Faculdade de Educação e da
Escota de Design.

No dia 1915, os Deputados Edson Rezende e Maria Tereza Lara
visitaram a Reitoria da UEMG, e, após exposição dos trabalhos
realizados na Comissão Especial, cada Diretor presente expôs um
breve diagnóstico de cada unidade da UEMG, encaminhando
posteriormente um relatório dos problemas e das perspectivas das
unidades do "campus" de Belo Horizonte (documento anexo a este
relatório).

No dia 2315, os Deputados Edson Rezende, Maria Tereza e José
Henrique visitaram a Reitoria da Universidade Estadual Paulista,
sendo recebidos pelo Chefe de Gabinete do Reitor, Sr. Widsney
Alves, que relatou as experiências da implantação e do
desenvolvimento da UNESP, mais especificamente os seguintes
pontos:

Diferentemente da UEMG, a UNESP, implantada em 1976, foi
formada pela aglutinação de Instituições de Ensino Superior criadas e
mantidas pelo Estado, com exceção do "campus" de Botucatu, que
originalmente era formado por entidades de direito privado que foram
posteriormente absorvidas.

Da mesma forma que a UEMG, a UNESP é vinculada à Secretaria
de Ciência e Tecnologia.

Na visão do Dr. Widsney, a absorção de fundações de direito
privado é uma medida muito onerosa, principalmente em razão dos
encargos decorrentes da incorporação do quadro de pessoal e seus
inativos. Hoje, a UNESP gasta aproximadamente 30% dos recursos
que recebe do Estado com os inativos. Nos dados apresentados pelo
Chefe de Gabinete, vê-se que os gastos com os inativos dobraram
num período de 10 anos; por outro lado, o número de ativos caiu 11%
no mesmo período.

Os recursos da UNESP representam 2,34% da arrecadação liquida
do ICMS, o que significa um aporte mensal em torno de
R$37.000.000,00. Desse montante, aproximadamente
R$24.000.000,00 são gastos com a folha de pessoal. Hoje, o Sr.
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Widsney considera que os recursos restantes têm sido insuficientes
para o investimento na Universidade, que tem que buscar outras
formas de financiamento, tais como parcerias com prefeituras e
prestação de serviços.

A FAPESP, além de financiar projetos de pesquisa, investiu em
programas de infra-estrutura básica da UNESP, representando um
grande impulso de desenvolvimento para a Universidade.

A Universidade Estadual Paulista tem sua vocação centrada
principalmente nas ciências biológicas e participa do importante
"Projeto Genoma", um projeto de mapeamento dos genes humanos de
projeção em nível mundial.

6 - Documentos apresentados à Comissão
1 - Quadros-resumo de dados financeiros da UEMG
2 - Instrumento de Contratação de Serviços Educacionais -

Fundação Educacional de Lavras
3 - Proposta de mudança do modelo de absorção, pela UEMG, das

fundações educacionais de ensino superior optantes
4 - Relatório de problemas e perspectivas - UEMG, "campus" de

Belo Horizonte
5 - Perfil da UEMG
6 - Consulta do Diretório Central dos Estudantes ao Sr. Pe. Lázaro

de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação de
Minas Gerais

7 - Pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre questões
relativas à autonomia da UEMG

8 - Carta da UNE ao Ministério da Educação e do Desporto
9 - Ata de reunião ordinária do Conselho Universitário da UEMG
10- Jornal da UEMG (março/2000)
11 - Demonstrativos da Fundação Educacional de ltuiutaba
12 - Pareceres do Pe. Geraldo Magela (CEE) e do jurista Raul

Machado Horta sobre questões relativas à autonomia da UEMG
13 - Ofício da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades

Estaduais e Municipais - ABRUEM -, em resposta a consulta sobre a
autonomia da UEMG

14 - Volume da legislação básica sobre a UEMG
15 - Documentos entregues pelo Chefe de Gabinete do Reitor da

UNESP: Um perfil; Indicadores de Desempenho das Universidades
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Estaduais; Estatuto e Regimento.

16 - Relatórios de atividades da Escola de Design e Faculdade de
Educação - UEMG, "campus" de Belo Horizonte

17- Decreto de credenciamento da UEM3
7 -Análise geral das informações levantadas pela Comissão
Com base nas informações levantadas pela Comissão Especial

durante o período de trabalho, sintetizamos a seguir as principais
conclusões relativas à situação atual da UEMG.

E inegável a importância da UEMG como fator de desenvolvimento e
integração regional no âmbito do Estado. A evolução do trabalho
realizado nas unidades optantes, após terem sido elevadas ao "status"
de Universidade do Estado, pode ser sentida por toda a comunidade;
é parecer unânime entre todos os envolvidos direta ou indiretamente
em suas ações que a presença da Universidade, ainda que de forma
incipiente, potencializou o desenvolvimento sob diversas formas nas
regiões onde se insere.

A importância da manutenção de universidades estaduais para o
desenvolvimento regional e para o crescimento do Estado como um
todo está fartamente demonstrada em Estados como São Paulo e
Paraná, que, como já foi relatado, investem nelas um montante de
recursos muitas vezes superior ao que tem sido investido na UEMG.
Não é demais afirmar que o investimento nas universidades está
diretamente ligado ao desenvolvimento da produção científica, pois
estas respondem com 90% dessa produção no Brasil. Só as três
universidades estaduais paulistas - USP, UNICAMP e UNESP -
respondem com 50% da pesquisa nacional. O Estado de São Paulo
investe maciçamente nessas universidades, reservando a elas um
percentual de quase 10% da arrecadação do ICMS líquido. Pelas
previsões deste ano, o investimento deverá chegar a
R$1.970.000.000,00. Obviamente, há que se considerar o processo
de maturação pelo qual passaram essas universidades até chegar ao
patamar de excelência em que se encontram, A UNESP, formada há
25 anos, possui unidades que já existiam há muitas décadas, sendo
que uma delas soma 70 anos de existência. O exemplo de São Paulo
nos mostra que a experiência sedimentada pelo tempo, aliada ao
compromisso de se construir uma política de ensino superior eficiente,
conduziram ao sucesso aquelas instituições em sua contribuição
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inestimável para o desenvolvimento do Estado e também do Pais.

Não obstante sua real e comprovada necessidade, a UEMG não se
acha ainda implantada após 11 anos de sua criação, não tendo
recebido por parte do poder público o apoio necessário para o seu
desenvolvimento. Nesse sentido, é preciso, como defenderam vários
depoentes diante da Comissão, que a UEMG se tome um projeto do
Estado, e não do Governo, para que seu futuro não fique ao sabor das
orientações políticas de um e outro governante.

A Lei no 11.539, de 1994, que dispõe sobre todos os aspectos
relativos à implantação da Universidade, sua estrutura e
funcionamento, não está sendo cumprida. O Governo tem alegado
impossibilidade financeira de realizar as absorções previstas e manter
a Universidade, embora arrecade mais recursos que muitos Estados
do Nordeste, que mantêm suas universidades estaduais, como Bahia,
Piauí e Ceará. Diante disso, a maioria das pessoas ouvidas nas
audiências consideram que a não-implantação do projeto decorre da
falta de vontade política do Governo em realizá-lo.

Tendo recebido uma média de aproximadamente R$11.000.000,00
por ano do Tesouro do Estado de 1995 até 1999 e não tendo
repassado recursos para as unidades do interior em 1999, nem
havendo previsão para repasse em 2000, a situação atual da UEMG é
de quase paralisação. Os recursos recebidos mal cobrem a folha de
pagamento do pessoal do "campus" de Belo Horizonte. Conforme
dados apresentados à Comissão pela Presidente do Diretório Central
dos Estudantes, o custo anual aproximado apenas para manter as
fundações optantes é de R$45.000.000,00. Toda a verba repassada
pela Reitoria desde 1995 até 1998 não chega, em alguns casos, a
cobrir os gastos dessas fundações por um único mês. Diante de tal
situação - esta é uma opinião unânime entre os depoentes que
compareceram às reuniões desta Comissão -, é imperioso que se
adotem medidas constitucionais e legais visando à vinculação de
recursos orçamentários e de outras formas de financiamento para a
manutenção da UEMG.

A situação das escolas de Belo Horizonte incorporadas pela UEMG
é precariíssima, o que se reflete em vários aspectos: no mau estado e
na inadequação das instalações físicas para a manutenção dos cursos
oferecidos; na situação do quadro de professores, que recebem um
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salário inicial de R$500,00, muito aquém, portanto, do padrão
adotado por outras instituições de ensino superior públicas e privadas;
na carência de concurso público para prover as vagas existentes e
regularizar a situação dos professores designados, que somam 75%
do quadro; na falta de um plano de cargos e salários justo para os
docentes, dentre outros problemas.

A indefinição em que se encontra a Universidade do Estado tem
provocado incômodos de toda a ordem tanto nas unidades
incorporadas, que esperam indefinidamente por melhorias nas
condições de funcionamento e nos salários, como nas unidades
agregadas, que permanecem numa situação jurídica e institucional
eternamente provisória, fazendo com que, para os seus alunos, a
maioria dos quais não têm condição de arcar com os custos elevados
de seus estudos, a gratuidade se tome uma vaga expectativa de
direito nunca alcançada, o que faz aumentar progressivamente a
inadimplência e a instabilidade no âmbito das fundações.

- Esse estado de indefinição se reflete também na preocupação dos
dirigentes dessas fundações, que, na espera de uma solução, não
sabem se o Estado abraçará um dia o projeto de construir de fato uma
universidade como eles sonham e como toda a sociedade mineira
quer.

8 - Síntese das propostas
Analisadas e discutidas as informações obtidas durante o trabalho

da Comissão Especial da UEMG, apresentamos a seguir uma síntese
das propostas que consubstanciam, dentro de um quadro de
possibilidades conjunturais para uma atuação concreta, a vontade das
pessoas e das entidades comprometidas com a Universidade que se
posicionaram nas reuniões, mostrando os diversos ângulos das
questões atinentes à UEMG e representando, em última análise, os
anseios de toda a sociedade.

Primeiramente, sugerimos a criação de uma comissão
interinstitucional que integre representantes do Poder Legislativo, da
Reitoria da UEMG, das secretarias da Educação e de Ciência e
Tecnologia, das unidades agregadas, dos docentes e dos estudantes,
para se formalizarem a elaboração de proposições de lei e as
adaptações constitucionais e legais destinadas a reformular jurídica e
institucionalmente a Universidade, conforme um plano de metas
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definido.

A essa comissão caberá proceder, como estudo básico de
viabilização das propostas, o levantamento pormenorizado dos
possíveis recursos a serem postos à disposição da UEMG e de sua
forma de implementação legal, tais como: - recursos orçamentários
vinculados; - regulamentação dos recursos da Loteria do Estado
destinados por lei à Universidade; - estabelecimento de convênios
com Prefeituras Municipais; - criação de programas junto à FAPEMIG
para financiamento de infra-estrutura básica e fomento à pesquisa no
âmbito da UEMG, com percentual de recursos previamente definido.

Dentre as ações que poderiam ser desenvolvidas na solução dos
problemas da Universidade do Estado, destacamos as seguintes
prioridades: - estabelecimento de um cronograma progressivo de
absorção dos alunos das fundações agregadas, conforme aferição
real dos níveis de carência, com percentuais definidos de acordo com
levantamento socioeconõmico dos alunos e dos recursos disponíveis,
até a absorção total do custos do alunado, dentro de um plano de
absorção progressiva das unidades agregadas. Para isso, seria
criado, nos moldes sugeridos pelos membros da Reitoria, um fundo de
bolsas, gerenciado por ela. As mensalidades cobradas pelas
fundações seriam propostas mediante planilhas de custo e descrição
das particularidades regionais e aprovadas pelo Conselho
Universitário; - implantação do "campus" de Belo Horizonte em local
apropriado, garantindo-se a infra-estrutura necessária ao adequado
funcionamento das unidades incorporadas; - realização imediata de
concurso público para preencher as vagas existentes nas unidades já
incorporadas e regularização da situação dos professores designados,
com a validação dos processos seletivos a que foram submetidos
quando de sua contratação, garantindo-se a permanência desses
docentes na Universidade; - garantia imediata do cumprimento do
plano de cargos e salários para os profissionais da educação do
quadro das unidades incorporadas, como estabelecido na Lei n°
11.539, de 1994; - instituição do regime de dedicação exclusiva para
os professores, com o adicional legal de 50%; - estabelecimento de
uma proposta de reformulação dos estatutos das unidades agregadas,
buscando padronizar, dentro das possibilidades, os planos de cargos
e salários dessas unidades;
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- celebração de convênio de cooperação com as unidades

agregadas visando, entre outros objetivos, a assegurar a organicidade
e a eficiência ao ensino do 30 grau; promover o intercâmbio e o
assessoramento em questões relativas à administração, ao ensino, à
pesquisa e à extensão; promover estudos e pesquisas que atendam à
necessidade do desenvolvimento regional e à política estadual de
ciência e tecnologia; promover a melhoria do ensino através da
capacitação de docentes, de pessoal técnico-administrativo, do
reaparelhamento dos laboratórios e do acervo bibliográfico; - extensão
do direito de voto aos representantes das unidades agregadas e
garantia da participação efetiva de representante dos estudantes no
Conselho Universitário; subordinação administrativa e acadêmica das
unidades agregadas à Reitoria da Universidade; realização de estudos
minuciosos de comportamento de cada curso oferecido pela UEMG e
de levantamento das razões que determinam a variação de demanda,
a fim de se avaliar sua importância dentro do contexto de
desenvolvimento regional; realização de eleições para os cargos de
Reitor e Vice-Reitor da Universidade; criação de programas pela
UEMG, visando ao seguinte: participação do como discente da
instituição na preparação de alunos do ensino médio oriundos de
escolas públicas que irão prestar o vestibular; colaboração dos alunos
bolsistas sob forma de assistência escolar aos estudantes do ensino
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos da rede
pública, como forma de contraprestação de auxílio à comunidade.

9 - Considerações finais
Considerando que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais cumpriu satisfatoriamente, por meio desta Comissão Especial,
o objetivo a que se propâs, 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 Reitor da UEMG, ao
Diretor-Geral e aos Diretores das Escolas do "campus" de Belo
Horizonte, aos Presidentes das Fundações agregadas e aos Prefeitos
dos municípios onde se localizamos respectivos "campi".

Esta Comissão Especial agradece a todos os que colaboraram para
que este relatório fosse concluído a bom termo, em especial àqueles
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que se disponibilizaran-i a comparecer às reuniões e dar sua
importante contribuição para o trabalho aqui desenvolvido.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara, Presidente - Edson Rezende, relator - Amilcar

Martins.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 34199,do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o
controle do nível de aflotoxina em alimentos adquiridos pelo Estado
para o consumo humano; 52199, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, que autoriza o Estado a doar ao Município de Conceição da
Aparecida o imóvel que menciona; 134199, do Deputado Ermano
Batista, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Frei Gaspar; 177/99, da Deputada Maria Olívia, isentando professores
idosos do pagamento de taxas para confecção de 2a via de
documentos que foram roubados ou furtados e dá outras providências;
207199, do Deputado Mauro Lobo, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Peçanha imóvel que especifica; 532199, do
Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre normas a serem
observadas na promoção e fiscalização da defesa sanitária animal
quando da realização de rodeios; 278199, do Deputado Bené Guedes,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Vieiras o imóvel que especifica; e 299/99,do Deputado Carlos
Pimenta, que cria comissão estadual especial que especifica e dá
outras providências (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria,

em que solicita seja enviado ofício ao Presidente da Telemig Celular
S.A solicitando a instalação de uma torre de retransmissão de sinal
de telefonia celular no Município de Mercês. Em votação, o
requerimento- Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

? Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ? Fase, a
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Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação da matéria constante na pauta. A Presidência, tendo em
vista a necessidade de "quorum" qualificado para a votação das
propostas de emenda à Constituição, determina ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para verificação do número
regimental.

• Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Não há

"quorum" para votação, mas o há para discussão das matérias em
pauta.

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

258199, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 537199, do Deputado
Anderson Adauto, que cria o Fundo Estadual de Promoção dos
Direitos Humanos e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em discussão. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

33 Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e

persistindo a falta de "quorum" para a votação, a Presidência passa à
32 Parte da reunião, destinada a comunicações e a oradores inscritos.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
falecimento do Sr. Delcides Francisco Gonçalves, em Silvianópolis
(Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 7, às 9
horas, para a reunião especial, também de amanhã, às 20 horas, nos
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termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária, na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 942 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 311512000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo, Gil

Pereira e Sebastião Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: Ata - 21 Parte

(Ordem do Dia): 22 Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Proposições: Chamada para recomposição
do número regimental; inexistência de "quorum" qualificado para
votação das propostas de emenda à Constituição - Acordo de
Lideranças; decisão da Presidência - Votação, em l turno, do Projeto
de Lei n° 4199; aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n

o
s 1 e 2; prejudicial idade do Substitutivo n° 2 - Discussão,

em ? turno, do Projeto de Resolução n° 1.01712000; aprovação com
as Emendas n

o
s 1 a 3 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n° 711199: requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; aprovação
do requerimento - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 39/99;
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 1 tumo, do Projeto de Lei n o 67199;
apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
69199; requerimento do Deputado Eduardo Brandão; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 120199;
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 457/99;
requerimento do Deputado Hely Tarqüinio; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 496199;
requerimento do Deputado Ivo José; aprovação do requerimento -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 529199; discurso do
Deputado Antônio Genaro; encerramento da discussão; aprovação -
Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n 543199; aprovação com a
Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 650/99;
requerimento do Deputado Carlos Pimenta; aprovação do
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requerimento - Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei no
79812000: aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei n o 84612000; apresentação das Emendas n°5
3 a 10; discurso do Deputado Ivo José; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 1 1 tumo, do Projeto de Lei n°
88012000; apresentação das Emendas n

o
s 1 a 4; encerramento da

discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão
•de Fiscalização Financeira - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei
n° 142199 na forma do vencido em 1° turno; aprovação - Discussão,
em 21 turno, do Projeto de Lei n° 143199; requerimento da Deputada
Maria Olivia; aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 152199; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 331199; rejeição -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°422/99 apresentação das
Emendas n

o
s 1 e 2: encerramento da discussão; votação do projeto,

salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 1 turno; leitura
das Emendas n

o
s 1 e 2; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação

da Emenda n° 2; aprovação - Discussão, em 2 0 tumo, do Projeto de
Lei n° 458199; aprovação na forma do vencido em 1 1 turno -
Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 467199; requerimento do
Deputado Ronaldo Canabrava; aprovação do requerimento -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 503199; aprovação na
forma do vencido em 1 0 turno - Discussão, em 20 tumo, dos Projetos
de Lei n

o
s 504 e 593199; rejeição - Discussão, em 20 turno, do Projeto

de Lei n° 596199; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 83112000; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 91512000; aprovação na
forma do vencido em 1 1 turno; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil

Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -



Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto 292
- Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h113min, 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
Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 20-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

21 Parte (Ordem do Dia)
21 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à ? Parte da reunião, em sua ? Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na ? Fase.

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

e 20 minutos para que as Lideranças acordem sobre a pauta para as
reuniões da manhã, da tarde e da noite de hoje. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Rebertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Estão reabertos os

trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
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proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de
"quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Marco Régis) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à

chamada 31 Deputados; há 15 Deputados em reuniões de comissões,
totalizando 46 Deputados. Não temos "quorum" qualificado para a
votação das propostas de emenda à Constituição, mas o temos para a
apreciação das demais matérias da pauta

- Vem à Mesa:
Acordo de Lideranças

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa solicitam a
retirada dos Projetos de Leis n os 43 e 151199, bem como do Projeto de
Lei Complementar n° 11, da pauta das três reuniões de hoje.

Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 4/99,

do Deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a política estadual
de coleta seletiva de lixo. A Comissão de Justiça concluiu por sua
constitucional idade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A
Comissão de Meio Ambiente opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1, que apresentou, ao Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Meio Ambiente.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, que opina pela rejeição do Substitutivo n° 2 e pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 2, que apresenta, ao

t Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Meio Ambiente. Nos termos do § 20 do art. 279 do
Regimento Interno, terá preferência, na votação, o Substitutivo n° 1.
Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicados o Substitutivo n°

E 2. Em votação, as Emendas n
o
s 1 e 2, que receberam parecer pela
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aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 10
turno, o Projeto de Lei n°4/99 na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas nos 1 e 2. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.01712000, da
Mesa da Assembléia, que estabelece condições para a realização de
concurso público e dispõe sobre o curso de formação introdutória à
carreira do servidor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto com
as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n o

s 1 a 3,
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Resolução n°
1.01 7/2000 com as Emendas n o

s 1 a 3. A Mesa da Assembléia.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 711199, da

Deputada Elaine Matozinhos. Vem à Mesa requerimento da autora
solicitando, na forma regimental, a retirada de tramitação do Projeto
de Lei n°711/99. O projeto encontra-se na ordem do dia, com parecer
pela aprovação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 39199, do Deputado
Luiz Fernando Faria, que extingue as Regiões Administrativas do
Estado de Minas Gerais. Vem à Mesa requerimento do autor
solicitando, na forma regimental, a retirada de tramitação do Projeto
de Lei n° 39/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 67199, do Deputado
Bilac Pinto, que altera a alíquota do ICMS nas operações de
fornecimento de energia elétrica para consumo residencial. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, que modificou a

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - Os artigos a seguir relacionados da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:
"Art. 4°- .......................
IV - Taxa judiciária.
Art. 12- ..........................
b) 30% (trinta por cento), nas operações com as seguintes

mercadorias:
g.1) - bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de

cana ou de melaço;
9.2) - energia elétrica para consumo residencial acima de 500 Kwh

por mês;
h) 18% (dezoito por cento), nas operações com energia elétrica para

consumo compreendido entre 91 e 500 Kwh por mês".
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões,
Anderson Adauto
Justificação: Há muito que os consumidores de energia elétrica vêm

senda sacrificados com os constantes aumentos das tarifas desse
serviço. Especialmente para aqueles classificados na faixa de baixo
consumo (até 180 Kwh por mês), os recentes aumentos chegaram a
197%, apenas no ano em curso, em face da aplicação da Portaria no
342 do MME, que autorizou a CEMIG a proceder à reclassificação
desses consumidores. Tal procedimento culminou na perda dos
subsídios, elevando a conta mensal desses usuários a patamares
insuportáveis. A aplicação da alíquota de 30% de ICMS incidente em
operações dessa natureza enseja a mais plena injustiça fiscal a esses
consumidores do serviço público de energia elétrica.

Com o anúncio de novo aumento, a partir de 15 de maio, da ordem
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ainda mais onerados. Para minimizar os efeitos dessa nova majoração
das tarifas de energia elétrica, propomos a medida contida neste
projeto, a qual visa reduzir a carga tributária para a faixa de consumo
compreendida entre 91 e 500 Kwh por mês. Cumpre lembrar que, por
força da mesma Lei n° 12.729, os consumidores de O a 90 Kwh por
mês são isentos do ICMS.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo, desta
Presidência, o qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 20 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com o
substitutivo à Comissão de Fiscalização Financeira para receber
parecer.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° 69/99, do Deputado
Eduardo Brandâo.Vem à Mesa requerimento do autor, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 69199. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 120199, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Vem à Mesa requerimento do autor, em que
solicita o adiamento da discussão do projeto, por cinco dias. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Discussão, em 1 1 turno, do
Projeto de Lei n° 457199, do Deputado Fábio Avelar, que acrescenta
dispositivo à Lei n° 9.944, de 419189, que altera artigos das Leis nos
9.758, de 10/2/89, e 6.763, de 26/12175. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Hely Tarqüinio, solicitando, na forma regimental, o
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 457199 por cinco dias.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 496/99, da Deputada
Maria José Haueisen, que altera o art. 1 1 da Lei n° 11.867, de 28/7/95,
que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de
deficiência. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivo José, pedindo
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 496/99, por cinco dias.



297
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cum pra-se.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 529199, do Deputado
Ailton Vilela, que dispõe sobre a proibição de venda de cigarros e
similares a menores de 18 anos no Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Saúde opina pela rejeição do projeto. As Comissões de
Justiça e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir
parecer. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Antônio Genaro.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, Deputados, esse
projeto coloca o limite de 18 anos de idade. Para dar-lhes uma idéia,
em Nova lorque, no lugar onde fui comer, vi o seguinte aviso: é
proibido vender bebidas alcoólicas e cigarros para menores de 26
anos. Fiquei impressionado com aquilo e até pensei que poderia ser
uma compreensão errada de minha parte. Fui-me informar, e,
realmente, na cidade de Nova lorque, a proibição para comprar
cigarros ou bebidas alcoólicas é até os 26 anos. Vejam a preocupação
que têm, hoje, com essa questão. No Brasil, temos a mania dos 18
anos, quando sabemos que muitas pessoas só vão entender as
coisas, às vezes, depois dos 30 anos. Então, gostaria apenas de
observar que acho que essa proposta está sendo condescendente.
Para mim, essa proibição deveria ir até os 21 anos.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Saúde.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 543199, do Deputado
Cabo Morais, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga
tributária do ICMS nas operações internas com mercadorias que, no
processo de industrialização, tenham utilizado como matéria-prima
sucata, resíduo ou fragmento de vidro, papel ou plástico provenientes
de lixo reciclado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina
pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de
Lei n° 543199 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 650199, da Deputada
Maria Olívia, que acrescenta parágrafo a artigo da Lei n° 6.763, de
26112175, que consolida a legislação tributária do Estado, autorizando
o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operações
com papel, papelão e cortiça. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, em que solicita o adiamento da discussão do Projeto
de Lei n° 650199 por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 798/2000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que estabelece condições para o funcionamento
de câmaras de bronzeamento artificial. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 798/2000 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 84612000, do Tribunal
de Contas, que altera o plano de carreira dos servidores efetivos do
Tribunal de Contas e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 84612000
EMENDA N°3

Dê-se ao § 1 0 do art. 81 a seguinte redação:
"Art. 8°- .............................................
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§ 1° - A partir da data da publicação desta lei, fica assegurado

aos servidores aposentados no final de carreira o posicionamento no
padrão final estabelecido para a respectiva carreira, nos termos da
nova sistemática, limitado ao padrão TCU-63, aplicando-se a
proporcionalidade aos demais servidores inativos.".

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2000.
Miguel Martini

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 1 1 e aos quadros constantes nos Anexos 1, II e III e IV

do projeto a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Os Quadros de Provimento Efetivo Permanente do Pessoal

dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do
Estado são os constantes nos Anexos 1, Quadro A, e no Anexo II
desta lei, com as composições numéricas neles indicadas.

§ 1°- O Quadro de Pessoal Suplementar dos Serviços Auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, composto pelo servidor
do Estado abrangido pela Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, e pela
Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1996, é o constante no Anexo 1 -
Quadro B e no Anexo II desta lei, com as composições numéricas
neles indicadas.

§ 21 - A correspondência entre os padrões de vencimento dos
cargos da sistemática anterior e os resultantes desta lei é a constante
no Anexo IV.".

Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Ivo José
Justificação: A proposição em tela objetiva alterar o plano de carreira

dos servidores efetivos do Tribunal de Contas e estabelecer nova
correspondência entre os padrões de vencimento.

No texto original, os termos do art. 1 1, os quadros específicos de
provimento efetivo do pessoal dos serviços auxiliares passam a ser os
constantes nos Anexos 1, II e III, com as composições indicadas, o
número de cargos, as classes e os padrões.

Há uma assinbronia entre o texto da proposição e os quadros
constantes nos Anexos 1, II e III, pois, no texto, é dito "Quadros
Específicos de Provimento Efetivo" e o Quadro B do Anexo 1 e o
Anexo III apresentam o quadro suplementar, composto de servidores
efetivados em decorrência do disposto na Lei n° 10.254, de 2017190,



300
que transformou a função pública em cargo público e sua
conseqüente efetivação. O art. 1 1 da emenda visa corrigir tal distorção.

O parágrafo único do art. 1° dá nova correspondência entre os
padrões de vencimento dos cargos da sistemática anterior, constante
no Anexo IV- Este quadro apresenta diferença em relação aos
quadros dos planos de carreira dos servidores do Ministério Público e
do Poder Judiciário, que exercem atividades semelhantes e
complementares e já foram aprovados pela Lei n° 13.467, de
12/1/2000.

Por esse motivo, estamos corrigindo essas distorções e utilizando os
mesmos parâmetros daquela lei, por meio da Emenda n° 3, que altera
o Quadro B do Anexo 1, os Anexos II, III e 1V. As diferenças dizem
respeito, especialmente, ao posicionamento dos cargos
comissionados de níveis S-03, S-02 e S-01, reposicionados em
padrões mais elevados, o que representa um aumento de 186% em
seus vencimentos.

* - Os quadros referentes aos anexos foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 8.6.00.

EMENDA N°5
Dê-se a seguinte redação ao Anexo V:
Sala das Reuniões, de de 2000.
Ivo José
* - O quadro referente à tabela do Anexo V foi publicada na edição

do "Diário do Legislativo" de 8.6.00.
EMENDA N°6

Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 2° - As carreiras constituídas em classes na forma dos Anexos

II e III desta lei são compostas de cargos, constantes no Quadro de
Pessoal Efetivo Permanente e do Quadro de Pessoal Suplementar, de
Agente do Tribunal de Contas, Oficial do Tribunal de Contas e Técnico
do Tribunal de Contas.".

Sala das Reuniões, de de 2000.
Ivo José
Justificação: A carreira constituída de classes e cargos, o ingresso

mediante prévia aprovação em concurso e o desenvolvimento na
carreira do servidor efetivo, definidos nos arts. 20 a 60, cumprem o
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princípio constitucional da eficiência, da formação e do
aperfeiçoamento dos servidores públicos, conforme a Emenda à
Constituição n° 19, de 416198.

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5°- O ingresso em cargos constantes no Quadro de Servidores

efetivos do Tribunal de Contas dar-se-á na classe e no padrão iniciais
das carreiras, mediante prévia aprovação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, sendo garantido, como classe e padrão
iniciais das carreiras, no mínimo, o vencimento correspondente àquele
equivalente ao padrão 8 da nomenclatura anterior, relativo ao cargo
ocupado a que se refere o Anexo IV desta lei.".

Sala das Reuniões, de de 2000.
lvo José
Justificação: Apresentamos esta emenda, que altera o art. 5 1, que

trata do ingresso na carreira, com o objetivo de corrigir distorção na
entrada no quadro do TCMG, reposicionando-a no padrão 8 do nível 1,
conforme ocorre no Tribunal de Justiça e ocorreu no Tribunal de
Contas até 2511195, com a vigência da Lei n°11.349, de 27112/93.

EMENDA N°8
Acrescentem-se no art. 60 os seguintes parágrafos 2 1, 31 e 41:
"Art. 60 - .......................................
§ 21 - Progressão para efeitos desta lei é a obtenção de um padrão

de vencimento pelo servidor, a cada interstício de trezentos e
sessenta e cinco dias de efetivo exercício na mesma classe do
mesmo cargo a que pertencer.

- Para obter progressão deverá o servidor cumprir os seguintes
requisitos:

a) exercício em cargo de carreira do quadro de pessoal a que
pertencer durante os trezentos e sessenta e cinco dias;

b) não ter sofrido, durante o período a que se refere a alínea
anterior, punição de natureza penal ou disciplinar prevista em
regulamento;

c) não ter mais de três faltas não justificadas.
§ 31 - Promoção horizontal para efeitos desta lei é a obtenção de

dois padrões de vencimento pelo servidor ocupante da classe E, D, C
e 6, a cada interstício de setecentos e trinta dias de efetivo exercício,
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na classe inicial, e de um mil e noventa e cinco dias nas classes
subseqüentes na carreira.

- Os interstícios temporais mencionados nesse artigo se iniciam na
data do posicionamento nas respectivas classes.

§ 4° - Promoção vertical para efeitos desta lei é a passagem do
servidor ao padrão inicial da classe subseqüente na carreira,
observados os seguintes posicionamentos:

- Para os cargos de Agente do Tribunal de Contas, Oficial do
Tribunal de Contas e Técnico do Tribunal de Contas:

a) A partir do TC-24 da classe E para D;
b) A partir do TC-38 da classe D para C;
c) A partir do TC-52 da classe C para B.
II - A promoção vertical será efetuada anualmente após o

levantamento das vagas existentes em 30 de junho do ano de sua
realização.

III - O posicionamento no novo padrão da classe subseqüente dar-
se-á em, no máximo, até 31 de dezembro do ano da realização do
respectivo processo classificatório.

1V - A publicação do edital do processo classificatório para o
preenchimento das vagas destinadas à promoção vertical será
efetuada sempre no mês de agosto de cada ano.

§ 5° - O acesso às classes subseqüentes nas carreiras dos cargos
constantes nos Anexos l, II e III desta lei dar-se-á mediante promoção
vertical, nos termos dispostos no inciso II do § 3 0 deste artigo.".

Sala das Reuniões,
Ivo José
Justificação: O art. 60 trata do desenvolvimento na carreira do

servidor efetivo. Os servidores do TCMG encontram-se, de fato, sem
acesso ao instituto da promoção na carreira por falta de
regulamentação desse instituto. Por esse motivo estamos, por meio
da Emenda n° 6, especificando melhor como se dará esse
desenvolvimento.

EMENDA N°9
Dê-se ao § 1 1 do art. 81 a seguinte redação:
"Art. 8°- ............................................
§ 1 1 - A partir da data da publicação desta lei, fica assegurado aos

aposentados no final de carreira o posicionamento no padrão final
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estabelecido para a respectiva carreira, nos termos na nova
sistemática	limitado	ao	padrão	TC-63,	aplicando-se	a
proporcionalidade aos demais servidores inativos.".

Sala das Reuniões,
Ivo José
Justificação: A Emenda no 1, da Comissão de Administração

Pública, ao alterar o § 1" do art. 8°, causa impacto financeiro. Por não
concordarmos com isso, apresentamos esta emenda, que altera o
padrão para TC-63, para que haja adequação dos novos quadros.

EMENDA N° 10
Suprima-se o inciso II do § 41 do art. 81, renumerando-se os demais

incisos.
Sala das Reuniões,
lvo José
Justificação: O § 40, inciso II, do art. 80 , trata da incorporação da

gratificação especial, criada, primeiramente, para o Poder Executivo
(Lei n° 9.404, de 11/5/87, art. 21) e, posteriormente, estendida aos
cargos comissionados do TCMG. Esses cargos, por esta proposição,
estão tendo aumento em cascata, gerando forte impacto de despesa
pública. Entendemos não ser possível essa incorporação, razão pela
qual apresentamos esta emenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-]o, o Deputado lvo
José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre o
Projeto de Lei n° 84612000, que altera o plano de carreira dos
servidores efetivos do Tribunal de Contas e dá outras providências,
entendemos que este momento é oportuno para incluir algumas
emendas que visam a trazer á consideração aspectos que o projeto
não levou em conta.

As emendas são necessárias para permitir uma análise mais
profunda com relação ao impacto financeiro desse projeto tanto para o
Tribunal de Contas quanto para a Assembléia Legislativa no momento
em que a Lei de Responsabilidade Fiscal está sendo implementada.

Estamos apresentando algumas emendas e gostaríamos de
apresentá-las de uma maneira mais detida, embora saibamos que
serão discutidas de uma maneira mais detalhada, com maior
aprofundamento, nas comissões.
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Entendemos que os servidores representados pela associação e

pelo sindicato dos servidores do Tribunal de Contas deverão merecer
atenção especial quanto ao acesso a essas informações de impacto e
a todas as implicações que esse projeto de lei terá na reestruturação
do plano de carreira.

Vou ler o teor das emendas, Sr. Presidente. (- Lê:)
- As emendas lidas pelo Deputado lvo José são as publicadas

anteriormente.
Sr. Presidente, é essa a matéria que estamos encaminhando. Como

esta Casa e a Mesa já vêm tomando os devidos cuidados - estamos ai
com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a definição de percentuais
designados para o Tribunal de Contas e a Assembléia Legislativa -,
temos necessidade de analisar o impacto desse projeto que trata do
plano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas.

Queremos que o plano de carreira se efetive, seja exeqüível, mas
deve levar em conta que hoje todos os Poderes no País estão
procurando fazer a sua adequação.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não há outros
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas oito emendas; a do Deputado Miguel Martini
recebeu o n°3; as do Deputado lvo José receberam os n°s de 4 a 10.
Nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência
vai encaminhar as emendas com o projeto à Comissão de
Administração Pública para emissão de parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 88012000, do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n° 12.730, de
30112/97. A Comissão de Justiça conclui pela constituciona[idade do
projeta A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 88012000

EMENDA N° 1
Dê-se a seguinte redação ao inciso 1 do art. 14 da Lei n° 13.430, de

1999:
"Art. 14- ......................................................

- suspender, temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário
oriundo da falta de pagamento do ICMS devido ao Estado incidente
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sobre a importação exterior, por meio de estabelecimento situado
em outra unidade da Federação, de matéria-prima, produto acabado
ou bem do ativo permanente, com destino a empresa mineira, ocorrida
até 30 de setembro de 2000.".

Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: Prorrogar, por 180 dias, o prazo para o pagamento de

crédito tributário de mercadoria adquirida mediante importação, por
meio de estabelecimento situado em outra unidade da Federação é
medida oportuna, pois o Estado ainda não disciplinou a matéria.

Por esse motivo, as empresas mineiras, que importavam
mercadorias mediante portos instalados em outros Estados foram
forçadas a assinar novos contratos.

Assim sendo, a prorrogação ora proposta possibilitará que as
empresas mineiras se ajustem à nova legislação, assim que ela for
disciplinada.

EMENDA N°2
Inclua-se, onde convier, o seguinte dispositivo:
"Art. ... - O art. 31 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 31 - ...........................................
§ ... - Fica restabelecido o prazo para cumprimento do parcelamento

desta lei com seus benefícios nas reduções de multas requerido até
sessenta dias após a publicação desta lei.".

Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: O objetivo desta emenda é restabelecer um prazo para

que os contribuintes que estão em atraso com o parcelamento ainda
possam se habilitar e fazer o pagamento das parcelas com a redução
das multas. A emenda visa corrigir essa distorção da Lei n° 13.243, de
23/6/99, que permitiu a cessão, compensação e quitação do crédito
tributário mediante parcelamento com redução de multas e juros nas
hipóteses contempladas na referida lei estadual.

EMENDA N°3
Inclua-se, onde convier, o seguinte dispositivo:
"Art. ... - Ficam revogados a alínea £dIl do § 13 e o § 27 do art. 13 da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e fica acrescido ao art. 13 0
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"Art. 13- .........................................
§ 28 - fica vedado adotar-se valor de pauta pelo fisco para fins de

tributação.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: O valor de cálculo do ICMS deve ser transparente,

definido em lei, de forma a não existir dúvida para o contribuinte,
ficando expressamente vedada a fixação do valor da operação
tributável por meio de pauta ao livre arbítrio da Secretaria de Estado
da Fazenda, o que provoca aumento da carga tributária direta, em
prejuízo para os contribuintes do ICMS. O objetivo da emenda é
corrigir essa distorção da Lei n° 6.763, que trata da consolidação da
legislação tributária estadual, vedando expressamente a fixação do
valor de operação por meio de pauta.

EMENDA N°4
Inclua-se, onde convier, o seguinte dispositivo:
"Art. ... - O § 81 do art. 31 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 31 -	.........................
§ 81 - O não-cumprimento do parcelamento nas condições

estabelecidas nesta lei determina o seu cancelamento e o
restabelecimento do crédito tributário sem os benefícios de que trata
este capítulo, salva na hipótese em que o atraso no pagamento da
parcela não for superior a sessenta dias, hipótese em que o
parcelamento não poderá ser cancelado.".

Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: O objetivo da emenda é impedir que o parcelamento

requerido pelo contribuinte do ICMS para quitação de seu crédito
tributário seja automaticamente cancelado na hipótese de atraso no
pagamento de parcela pelo prazo não superior a 60 dias. A emenda
visa corrigir injustiças, principalmente nas situações de falecimento do
contribuinte ou motivo relevante e de força maior, que o impeça,
temporariamente, de pagar em dia as parcelas, não sendo aceitável a
punição mediante o cancelamento dos benefícios assegurados pela
Lei n° 13. 243, que permitiu a cessão, compensação e quitação do
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crédito tributário mediante parcelamento com redução de multas e
juros nas hipóteses contempladas na referida lei estadual.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto quatro emendas; a do Deputado Anderson Adauto recebeu o
n° 1; as do Deputado Antônio Júlio receberam os n

o
s 2, 3 e 4. Nos

termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 142199, da Deputada
Maria José Haueisen, que define direitos e obrigações dos usuários
do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.	A
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° tumo.Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 21 turno, o Projeto de
Lei n° 142199 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 143199, da Deputada
Maria OUvia, que institui meia entrada para idosos em locais que
menciona e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento da
autora, em que solicita o adiamento da discussão do projeto por cinco
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 152199, do Deputado
Fábio Avelar, que dispõe sobre a ampliação do objetivo social da
COPASA-MG. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencida em 1 0 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 21
turno, o Projeto de Lei n° 152199 na forma do vencido em 1° turno.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 331199, do Deputado
Chico Rafael, que assegura, na prestação de serviços públicos
estaduais, tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 422/99, do Deputado
Hely Tarqüínio, que altera o art. 21 da Lei n° 12.995, de 30/7/98. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°422/99

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao anexo da Lei n° 12.995, de 30 de julho de 1998, o

seguinte:
"Ordem: 135. Município: Itajubá. Endereço: Avenida Paulo

Chiaradia, 371, Bairro São Vicente. Atual utilização: Prefeitura
Municipal de Itajubá.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2000.
João Leite

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 11  seguinte redação:
"Art. 1 0 - O art. 20 da Lei n° 12.995, de 30/7/98, passa a vigorar com

a seguinte redação:
'Art. 20 - Os municípios donatários deverão formalizar, na Secretaria

de Estado de Recursos Humanos e Administração, seu interesse pela
doação ou pela reversão no prazo de trinta e seis meses contados da
data de publicação desta lei, sob pena de renúncia tácita.'.".

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000.
Hely Tarqüinio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas duas emendas, uma do Deputado
João Leite, apoioado pela totalidade dos Líderes com assento nesta
Casa, que recebeu o n° 1; e uma do Deputado Hely Tarqüínio, que
recebeu o n° 2. A Presidência, nos termos do § 4 0 do art. 189 do
Regimento Interno, vai submeter as emendas a votação,
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se



z

c

o

o

o
-c

rs

309

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a palavra, o Sr. Secretário
para proceder à leitura das Emendas n°s 1 e 2.

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
- As emendas lidas pelo Sr. Secretário são as publicadas

anteriormente, nesta ata.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, também sem parecer.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 422199 na forma do vencido em 1 1 turno, com as Emendas n°s
1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 458/99, do Deputado
Pastor George, que declara de interesse comum e imune de corte o
buriti. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de
Lei n° 458199 na forma do vencido em 1 1 turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 467199, do Deputado
Ronaldo Canabrava. Vem à Mesa requerimento do autor do projeto,
em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 467199
por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 503199, do Deputado
Ermano Batista, que institui a obrigatoriedade de manutenção de
departamento médico e de ambulância para atendimento do público
que especifica. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 21 turno, o Projeto de
Lei n° 503199 na forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de
Redação.
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Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 504199, do Deputado

Ermano Batista, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Especial de Amparo às Bandas de Música no Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
Arquive-se o projeto.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 593199, do Deputado
Miguei Martini, que altera a Lei n o 6.763, de 26112/75, e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
Arquive-se o projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Discussão, em 21
turno, do Projeto de Lei n° 596199, dos Deputados Anderson Adauto e
Sargento Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar à Ação
Feminina de Assistência Social do 4 1 Batalhão da Policia Militar o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 596199 na forma do vencido em 11
turno. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 83112000, do Governador do Estado, que
reduz para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas com
medicamentos genéiicos. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 91512000, do Deputado
Durval Angelo, que dispõe sobre o pagamento de militares e
servidores públicos ativos, inativos e de pensionistas do Estado de
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Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em l turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 915199 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu estava

em uma reunião de comissão, mas não poderia deixar de comentar
esse projeto, parabenizando o Deputado Durval Angelo por sua
apresentação. Ele dispõe sobre o pagamento a militares e servidores
públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado de Minas Gerais.
Minha declaração de voto é apenas para estar ao lado do Deputado
Durval Angelo nesse projeto, que considero de extremo interesse para
os servidores do Estado de Minas Gerais. Gostaria de, em nome da
Frente Parlamentar do Cooperativismo, evidenciar o trabalho feito
pelos Deputados Ivo José, Coordenador da Frente, Marco Régis, José
Henrique, João Batista de Oliveira, Maria OUvia, Dalmo Ribeiro. Cada
um coordena uma linha dentro da Frente Parlamentar do
Cooperativismo.

Portanto, acho que esse projeto do Deputado Durval Angelo vem,
sem dúvida nenhuma, fortalecer o cooperativismo, sobretudo na área
de crédito de Minas Gerais. Mais do que isso, vem fortalecer os
próprios servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Queremos que, daqui a algum tempo, os quase 500 mil servidores
estejam ligados a alguma cooperativa - seja de consumo, seja de
crédito -, para que possam receber os seus proventos e,
evidentemente, deixar de pagar altas tarifas ao sistema bancário
convencional. Portanto, senti-me na obrigação de fazer essa
complementação, parabenizando a toda a direção da FRENCOOP,
que tem feito um trabalho brilhante para a evolução do cooperativismo
no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes
de qualquer coisa, quero agradecer a todos os que votaram
favoravelmente ao Projeto de Lei n° 91512000 e particularmente ao
Deputado José Henrique, que nos comunicou, há pouco, a realização
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um acordo que viabilizasse a votação do projeto neste momento.
Quero também fazer um agradecimento especial ao Deputado Paulo
Piau, que colocou a FRENCOOP, desde o primeiro momento, a nosso
serviço, colaborando e contribuindo para que o nosso projeto fosse
votado. Ele surgiu de uma discussão sugerida pela cooperativa dos
militares, a qual, depois, foi endossada por outras 20 cooperativas de
servidores públicos. Tramitou por um período bem rápido - dois meses
-, e isso é uma manifestação clara de que o Poder Legislativo apoiou
o projeto. Ele fortalece as cooperativas de crédito dos servidores, e
tenho a certeza de que muitas delas poderão realizar suas propostas
sociais. Significa também, além da redenção das cooperativas, um
salário indireto, porque estamos fortalecendo um patrimônio dos
cooperados.

Quero tributar a votação desse projeto e a sua agilidade à
organização da Frente Cooperativa dos Parlamentares, que vem
mostrando que a norma da Constituição, de que o Estado deve
fortalecer o cooperativismo se torna realidade no Poder Legislativo.
Tanto o Deputado Ivo José como o Deputado Paulo Piau estão de
parabéns pela coordenação da Frente Parlamentar do
Cooperativismo.

Sabemos que outros países do mundo possuem no movimento
cooperativo uma das grandes alavancas para o seu desenvolvimento.
Na França, um dos maiores Bancos é o Banco Cooperativo -
BANCOOP. Temos a certeza de que vamos atingir essa realidade
aqui no Brasil. O cooperativismo parte de uma visão solidária, gratuita
e positiva do ser humano. Parte também de uma visão da
subsidia riedade, em que, com lucros menores, as comunidades
menores podem resolver o seu problema de maneira eficiente, O
nosso muito-obrigado a todos. Além de garantirmos democracia e
direito de opção ao servidor público, estamos trazendo um beneficio
aos servidores do Estado.

Conversamos com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria da
Administração, os próprios servidores conversaram, e tenho a certeza
de que esse projeto será sancionado, na integra, pelo Sr. Governador
para que realmente possamos trazer mais uma contribuição para o
fortalecimento e a organização do cooperativismo no Estado. Muito



313
obrigada.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero lamentar que os
Líderes tenham tomado a decisão de derrotar um projeto de minha
autoria sem que ele estivesse devidamente esclarecido. A Comissão
de mérito discutiu-o, debateu-o, considerou-o bom e o aprovou. Mas,
por uma orientação técnica equivocada, derrota-se esse projeto aqui
no Plenário.

Estou lamentando que aqueles que me deveriam ter avisado não o
fizeram. A informação de que ele é supérfluo é completamente
equivocada. Esse projeto beneficiaria Minas Gerais. Ao derrotarmo-lo,
estamos estimulando a sonegação, a elisão fiscal, a perda de receita
e a perda de postos de trabalho em nosso Estado. Estamos perdendo
para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde a alíquota do 1CM é de 12%.
O Estado de Minas Gerais, onde a alíquota é de 25%, já perdeu duas
indústrias e vai continuar perdendo apenas porque um técnico
entendeu que é cosmético e que não tem a menor importância.

Quero lembrar que a França vive fundamentalmente na sua
economia de perfumes e de bebidas. Temos de olhar pelo enfoque
econômico e macroeconômico, não apenas pelo nome.

É um absurdo que esta Casa, nesta manhã, tenha rejeitado esse
projeto. Lamento que os meus companheiros tenham ficado
desatentos a isso. Não é da forma como está. Ou, então, estamos
sendo conduzidos pela imprensa. Só porque a imprensa diz que é
ruim, então vamos derrotá-lo. Será que a imprensa é que define o que
é bom ou ruim, ou somos nós, por uma análise criteriosa, dentro de
uma análise macroeconômica, dentro de uma conjuntura social,
dentro de uma legislação? Será que é porque existe excesso de leis
ou porque existe distorção nas leis praticadas aqui? Estamos
perdendo receitas para Goiás, para o Espírito Santo, para o Rio de
Janeiro, para São Paulo, para os Estados do Nordeste. E quando
tentamos corrigir... Só para dar uma informação a V. Exas., os
atravessadores compram em São Paulo a 12%. Quem declara, quem
está estabelecido convenientemente aqui como distribuidor paga 25%.
Aí, o atravessador entra e vende diretamente para o barbeiro, para o
cabeleireiro, sem recolher um centavo de imposto para Minas Gerais.

- Aquele que declara, que está estabelecido, paga 25%, tem 13% para
i concorrer e não consegue. E uma concorrência desleal. E o
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atravessador, aquele que não quer declarar, sabendo que existe
essa grande distorção, se beneficia dela.

Esta Casa, hoje, pela manhã, deu um bom exemplo de que é
importante que haja o atravessador, porque é cosmético, não pensou
economicamente, não pensou nos empregos, não pensou na própria
sociedade que poderia ter os seus custos reduzidos, infelizmente.

Quero lamentar e fazer aqui um alerta: o Colégio de Líderes tem de
ter melhores critérios para a avaliação do que aprova e do que rejeita.
Se é no Colégio que vai ser resolvido, então este Plenário já não tem
razão de existir.

Estamos instaurando aquilo que ocorre no Congresso Nacional.
Nem sempre a sociedade é beneficiada nos acordos de Líderes.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, também gostaria de fazer um
registro, o nosso voto favorável ao Projeto de Lei n° 915/2000, do
Deputado Durval Angelo, que possibilita aos servidores civis, militares
e inativos receber os seus salários pelos Bancos cooperativos.

Gostaríamos de parabenizar o companheiro Deputado Durval
Angelo pela oportunidade de apresentar esse projeto, por abrir uma
discussão e promover o fortalecimento do sistema cooperativo no
Estado.

A aprovação desse projeto serve de exemplo para que os
municípios possam pagar aos seus servidores através do sistema
bancário cooperativo. Ele abre uma possibilidade, uma avenida, não é
uma obrigação, para fortalecer o sistema cooperativo.

Foi realizado nesta Casa no início de abril o II Encontro Nacional das
Frentes Parlamentares do Cooperativismo, com o intuito de levar o
debate sobre o cooperativismo também aos municípios.

A partir desse projeto, gostaríamos de que os municípios pudessem
reproduzi-lo, a fim de multiplicar, de pulverizar, de fortalecer essa
visão humanitária que o cooperativismo tem proporcionado neste
momento, em que, muitas vezes, as soluções faltam para os
trabalhadores. O companheiro Deputado Durval Angelo foi muito feliz
ao apresentá-lo.

O companheiro Deputado Paulo Piau, Presidente da FRENCOOP, e
o Deputado José Henrique, Coordenador da Área de Crédito,
envidaram todos os esforços para que esse projeto fosse aprovado.
Muito obrigado.
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A Deputada Maria Tereza Lara - Quero cumprimentar o

companheiro Deputado Durval Angelo pela aprovação do Projeto de
Lei n° 91512000 e dizer que o PT defende, de fato, o cooperativismo,
que é um instrumento e uma maneira de estarmos permitindo uma
maior distribuição dos recursos, democratizando-a. Que os detentores
dos lucros não sejam apenas os grandes empresários, que os
pequenos e até um grupo de pessoas físicas possam conseguir
ocupar espaço neste sistema econômico, com melhores condições
para os trabalhadores.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Persistindo a falta de

"quorum" para votação de propostas de emenda à Constituição, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 95a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 311512000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - jS Parte: Ata - Y Parte
(Ordem do Dia): ? Fase: Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adauto - Durval Angelo - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aflton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Ermano Batista -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Nivaldo Andrade -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20h09min, 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, a Sra. 22
Secretária, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

i 2 Parte
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2 2-Secretária "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

? Farte (Ordem do Dia)
22 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 22 Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 12 Fase.

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

reunião os Projetos de Lei n o
s 4, 529 e 543199, 798, 142, 152, 331,

422, 458, 503, 504, 593 e 596199 e 831 e 915/2000 e o Projeto de
Resolução n° 1.01712000, apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã; o Projeto de Lei Complementar n° 11199 e
os Projetos de Lei no

s 43 e 151/99, em atendimento a acordo de
Lideranças; os Projetos de Lei nos 120, 143, 457, 467, 496 e 650/99,
que tiveram sua discussão adiada na referida reunião; os Projetos de
Lei n

o
s 67199 e 846 e 88012000, que, na mesma reunião, receberam

emendas e foram devolvidos às comissões; F os Projetos de Lei nos
39, 69e 711/99, que foram retirados de tramitcão.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há o

"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à
Constituição e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 1 1, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 962 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 7/6/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: Ata - 23 Parte
(Ordem do Dia): 22 Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil

Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - AjIton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósia Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Aden Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista
- Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Giycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Rêmolo Aioise - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h14min, a lista

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2' Parte da reunião, em sua 21 Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 1 Fase.

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

1h40min, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a especial de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As treze horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,
Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos
Andrada, por indicação da Liderança do PSDB) e Dimas Rodrigues
(substituindo o Deputado Eduardo Brandão, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Registra-se
a presença dos Deputados Gil Pereira e José Braga. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 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 presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a debater a questão do
transporte escolar, que é reivindicado por Prefeitos do Norte do
Estado. O Presidente comunica a presença dos seguintes convidados,
além dos Prefeitos e dos Srs. Gera do Chica e Aldair Fagundes,
Vereadores à Càmara Municipal de Montes Claros: Srs. Antônio Dias
Neto, Presidente em exercício da AMAMS e Prefeito Municipal de
Olhos d'Agua; Ronaldo Mota Dias, Presidente licenciado da AMAMS e
Prefeito Municipal de São João da Lagoa, e Ademir Carvalho,
Superintendente da 1172 SRE; Sras. Maria Floralice Araújo Dias,
representante da 221 SRE, e Maria Aparecida Santos, Secretária de
Educação de Montes Claros. O Presidente concede a palavra aos
convidados e ao público presente. Segue-se a exposição dos
problemas e das reivindicações para a melhoria do atual sistema de
transporte escolar da região. Ao final, delibera-se que a AMAMS
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elaborará um relatório, e a Comissão se compromete a encaminhá-
lo pessoalmente ao Secretário da Educação e cobrar as providências
necessárias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 7 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Elbe Brandão - Eduardo Brandão.

ATA DA 21 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS

Às quinze horas do dia seis de junho de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite, Luiz Tadeu Leite e
Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Encontram-se
presente, também, a Deputada Elaine Matozinhos. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente procede à leitura da seguinte
correspondência: ofício do Vereador Denilson Martins, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Santa Luzia,
contendo denúncia de violência policial contra o Sr. Elias Gonçalves
da Silva, e encaminhando oficio do Major PM Solimar Rodrigues
Pereira, Comandante do Sétimo Comando Regional da Polícia Militar,
em que informa nomes de militares que compunham a guarnição
empenhada na ocorrência que culminou com a prisão do mencionado
cidadão; carta em que a Sra. Maria Jazira Santos, esposa do detento
Moisés Vitor dos Santos, solicita ajuda desta Comissão para obtenção
de prisão domiciliar para seu marido, que, segundo informa, tem
problemas de saúde. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir, a pedido do Deputado Luiz Tadeu Leite, o Projeto de Lei n°
37199, do Deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a criação de
cães no Estado e dá outras providências. A seguir, convida a compor
a mesa os Srs. Paulo Fernando Bruno da Mata, Presidente do Kennel
Clube da Grande BH; Patrícia de Castro Reis, médica veterinária e
Diretora de Eventos do Kennel Clube; Silvestre de Melo Lima,
psicólogo; Rogério Lobão, criador; e José Dioné, Delegado de Polícia.
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Neste momento, o Presidente passa a palavra ao Deputado Luiz
Tadeu Leite, autor do requerimento que originou esta reunião, para as
considerações iniciais. Em seguida, a Presidência concede a palavra
a todos os componentes da mesa e aos demais convidados, 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, 7 de junho de 2000.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - João Batista de

Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°860/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Benzo de
di Cavour n° 28, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Fundamentação
Com sede em Juiz de Fora, a entidade ora examinada tem como

objetivo o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade,
assim como o zelo pelo seu bem-estar. Dessa maneira, pratica a
filantropia, assiste os necessitados e implementa estudo profundo da
filosofia maçônica, professando e defendendo a liberdade de
pensamento. Tais atividades a tornam merecedora do título
declaratôrio de utilidade pública.

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

860/2000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

91912000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Rioverdense de Assistência
e Promoção Humana - ARAPRU -, com sede no Município de
Conceição do Rio Verde.

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

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade de caráter assistencial,

constituída das seguintes instituições municipais: Sindicato Rural,
Conferência São Vicente de Paulo, igrejas, loja maçônica, Lions e
outros.

Seu objetivo precipuo é prestar serviços assistenciais aos mais
necessitados, nas áreas de habitação, transporte, alimentação, saúde
e educação, além de estimular a solidariedade entre seus associados.

Em virtude de tais iniciativas, é justo outorgar-lhe a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n°919/2000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 93412000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 93412000, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, pretende declarar de utilidade pública a Ação Social
Obreiros Mirins, 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
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deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é sociedade civil e tem por finalidade primordial

amparar crianças menos favorecidas, na idade de 7 a 14 anos,
conforme permitem suas possibilidades. Fornece-lhes assistência nas
áreas de saúde e educação, dando-lhes condição de um
desenvolvimento sadio, amparando-as, ainda, moral e espiritualmente.

Assim sendo, nada mais justo que conceder o título proposto à
mencionada entidade, em reconhecimento à relevância de seus
serviços.

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

934/2000 na forma original.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, relator.

PARECER PARA TURNO UNJICO DO PROJETO DE LEI N° 96012000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

epígrafe declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Conjunto Lagoa Azul II - AMOCLAZ II -, com sede no Município de
ltuiutaba.

A proposição foi considerada pela Comissão de Constituição e
Justiça jurídica, constitucional e legal com a Emenda n° 1.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este órgão
colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102,
XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça tem

por finalidade tão-somente fazer constar no art. 1 0 do projeto a sigla
da entidade, tal qual está registrada em seu estatuto.

Quanto à apreciação do mérito do projeto, consideramos bastante
oportuna a medida nele consubstanciada, pois reconhece o valor
social das atividades desenvolvidas pela AMACLAZ II em prol do bem-
estar dos associados. De fato, estes têm seus direitos e interesses
defendidos, seja coletiva ou individualmente, seja quando se busca
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melhoria de infra-estrutura do bairro onde se situa o Conjunto
Lagoa Azul II, ou quando se promovem ações de combate à fome, à
pobreza e às doenças.

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

96012000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 96112000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Pastor George e

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Beth-Shalon - ACBS -, com sede no Município de
Santana do Paraíso.

Considerada jurídica, constitucional e legal pela Comissão de
Constituição e Justiça na forma original, a proposição vem agora a
este órgão colegiado para receber parecer, conforme o disposto no
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária Beth-Shalon é uma entidade civil sem fins

lucrativos que tem como finalidade estatutária ajudar pessoas,
prestando-lhes serviços na área de saúde, inclusive apoio psicológico,
espiritual e orientação familiar.

Para a consecução de tais objetivos, criará, organizará e
administrará creches, orfanatos e asilos, abrigos, centros de
recuperação de dependentes de drogas e álcool, centros de
reabilitação de menores infratores e classe de alfabetização para
crianças e adultos.

Por oferecer importantes serviços à comunidade de Santana do
Paraíso, desde sua fundação em 1996, nada mais justo que lhe seja
prestada honraria, como forma de reconhecimento à sua destacada
importância no âmbito assistencial.

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

96112000 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 97312000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado José Milton,

pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Arame, com sede no Município de Lagoa Dourada.

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

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precipuo de congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas
dos moradores do povoado do Arame. Dessa forma, desenvolve
importantes iniciativas visando a dotar a aludida comunidade de um
planejamento eficiente para as obras e os serviços ali efetuados nas
áreas de saúde, educação e lazer.

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

97312000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.008/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Anderson Adauto, por meio do projeto de lei em tela,
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação José Marth,
com sede no Município de Araxá.

Uma vez examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e por
esta considerada jurídica, constitucional e legal na forma apresentada,
a proposição vem agora a este órgão colegiado para receber parecer,
nos termos do disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Constituída na forma de fundação, sem fins lucrativos, a
mencionada entidade tem como finalidade estatutária promover
assistência à gestante e ao recém-nascido, dando condições para que
a população carente tenha acesso ao pré-natal, com
acompanhamento médico e, até mesmo, de atendimento médico-
hospitalar. As mães são dadas palestras e orientações para que
tenham plena habilidade em monitorar o crescimento e
desenvolvimento dos filhos.

Por oferecer importantes serviços à comunidade de Araxá desde
sua fundação em 13110195, é justo que lhe seja prestada honraria
como forma de reconhecimento à sua atuação no âmbito assistencial.

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

1.00812000 na forma original.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
lvo José, relator.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 2412000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar n° 2412000 dispõe sobre a manifestação de
pensamento e opinião por militar inativo.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Em seguida, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de
Administração Pública.

Por ocasião da discussão da matéria em Plenário, foi apresentada a
Emenda n° 1 ao projeto, sobre a qual compete a esta Comissão emitir
o seu parecer, nos termos preconizados pelo § 20 do art. 188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A emenda em análise incide sobre o "caput" do art. 1° do projeto,

alterando-lhe a redação de modo a estender aos militares da ativa o
direito de opinar livremente sobre assunto político e externar
pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo a matéria
pertinente ao interesse público. Pelo texto original do projeto, tal
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direito era outorgado somente aos militares inativos.

Nesta oportunidade, reiteramos o posicionamento assumido por esta
Comissão ao ensejo da elaboração do parecer de mérito sobre a
matéria, quando deixamos consignado que "a atividade militar contém
peculiaridades que justificam um tratamento normativo mais restritivo
aos militares em relação à generalidade dos cidadãos, dado o
especial relevo que é dado aos rígidos princípios da hierarquia e da
disciplina nessa seara de atuação estatal. Tanto é assim que tais
servidores se sujeitam, por exemplo, à regra proibitiva da filiação a
partidos políticos. A eles é ainda defeso o direito à sindicalização.
Cite-se ainda a hipótese de não-cabimento de 'habeas corpus' no
caso de punições disciplinares militares".

Outrossim, esta Comissão entendeu que tais restrições, se bem que
admissíveis relativamente aos servidores ativos, não se justificam em
face do inativo. De fato, a exteriorização de pensamento e de opiniões
de cunho político e ideológico no seio de uma corporação militar pode
conduzir a situações de instabilidade institucional e de perturbação da
ordem, com prejuízo dos aludidos princípios da hierarquia e da
disciplina. Porém, é evidente que o mesmo não ocorre com referência
a declarações emanadas de um militar inativo, por razões óbvias.

Portanto, à vista do exposto, resulta claro que a emenda sob análise
não leva em conta tais considerações e promove uma imprópria
equiparação entre os militares ativos e inativas no que conceme à
exteriorização de opiniões políticas, desnaturando a essência do
projeto governamental.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, somos pela rejeição da Emenda n° 1

ao Projeto de Lei Complementar no 24/2000.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator

- Doutor Viana - Chico Rafael - Cristiano Canêdo.
PARECER FARSA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 2512000
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria conjunta dos Deputados Rogério Correia e Durval

Angelo, o projeta de lei complementar em exame proíbe o porte de
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armas de fogo por policiais civis e militares em manifestações
públicas, obriga o uso de tarjeta de identificação e dá outras
providências.

Publicado no Diário do Legislativo de 17112199, o projeto recebeu da
Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A vedação do porte de armas de fogo pelos profissionais

encarregados de policiar as manifestações públicas é proposta
amplamente inserida no contexto da luta pelos direitos humanos e
pelo exercício democrático da cidadania.

Com efeito, muitos dos casos em que houve injustificada e
excessiva violência policial contra cidadãos se deram durante grandes
concentrações de pessoas. Em 15/9/99, policiais militares investiram
contra torcedores durante um jogo de futebol no Estádio
Independência, em Belo Horizonte, causando quase duas dezenas de
vítimas. Felizmente não foram usadas armas de fogo, mas vários
torcedores chegaram a ser espancados na cabeça pelos policiais
armados de longos cassetetes.

Acreditamos que devem prosperar, ao contrário, exemplos como o
da desocupação de área no Bairro Serra Verde, ocorrida no dia
121512000, também nesta Capital, em que cerca de três mil famílias de
sem-tetos foram pacificamente retiradas do acampamento que ali
tinham montado. O equilíbrio dos policiais militares durante a
operação de desocupação foi elogiado por todos os envolvidos, até
mesmo pelas famílias de sem-tetos.

A medida proposta no projeto em exame insere-se ainda na luta pelo
desarmamento geral dos cidadãos brasileiros. Nas mãos de policiais
ou de cidadãos comuns, a arma de fogo tem-se revelado um temível
instrumento de incentivo ao estado de barbárie que ameaça solapar a
democracia e os direitos humanos em nosso País.

Tecnicamente, parece-nos adequado o substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, para que a proibição proposta passe a figurar
distintamente em cada uma das leis que regem o funcionamento
interno das Policias Civil e Militar.
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Somos ainda por que se estenda a proibição a quaisquer eventos

que envolvam grandes concentrações de pessoas, como "shows" e
jogos esportivos, razão pela qual apresentamos ao citado substitutivo
as Emendas n

o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Substitutivo n o 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei Complementar
n o 2512000, com as Emendas n o

s 1 e 2, a seguir apresentadas:
EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se ao art. 1° do Substitutivo no. 1 ao Projeto de Lei
Complementar n° 2512000 a seguinte redação:

"Art. 1°. - Acrescente-se ao art. 26 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro
de 1969, os seguintes § 1°., 2° e 3°:

"Art. 26- ...............................................................
§ 1° - É vedado o porte de arma de fogo por policial militar nas

manifestações públicas de caráter reivindicatório, sindical, político ou
similar e nos eventos públicos de caráter cultural, recreativo ou
desportivo.

§ 20 - O oficial no comando da operação, durante as manifestações
e os eventos referidos no parágrafo anterior, poderá portar arma de
fogo, mediante autorização judicial e decisão expressa do Governador
do Estado.

§ 3° - O policial militar em serviço durante as manifestações e os
eventos referidos no § 1° portará tarjeta de identificação visível, com o
nome, o posto e a unidade."."

EMENDA N°2 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao art. 20 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei Complementar

no 2512000 a seguinte redação:
"Art. 20. - Acrescente-se ao art. 215 da Lei no. 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, os seguintes § 1°, 2° e 3°:
"Art. 215- ..........................................................
§ 1° - É vedado o porte de arma de fogo por policial civil em

manifestação pública de caráter reivindicatório, sindical, político ou
similar e nos eventos públicos de caráter cultural, recreativo ou
desportivo.

§ 2° - O policial civil no comando da operação, durante as
manifestações e os eventos referidos no parágrafo anterior, poderá
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portar arma de fogo, mediante autorizaçãc judicial e decisão
expressa do Governador do Estado.

§ 3° - O policial civil em serviço durante as manifestações e os
eventos referidos no § 1 0 podará tarjeta de identificação visível,
contendo o nome, o cargo e a unidade."."

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - João Batista

de Oliveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°

498/99
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

Projeto de Lei n° 498199 dispõe sobre as políticas florestal, de
proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo no Estado.

A matéria foi publicada no "Minas Gerais", em 1918199, e distribuída
às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber pareceres, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da proposição de lei na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, examinar o Projeto de Lei n° 498199 quanto ao
mérito

Fundamentação
A política florestal do Estado de Minas teve suas diretrizes básicas

estabelecidas pela Lei n o 10.561, de 27/12191, elaborada no campo da
legislação concorrente; inovação introduzida pela Constituição Federal
de 1998, em conformidade com as normas gerais definidas pela União
na Lei n°4.771, de 1519165.

A tramitação, nesta Casa, do projeto que deu origem à Lei n°
10.561, de 1991, foi marcado por amplos debates, com a participação
de entidades representativas dos produtores e de trabalhadores
envolvidos com a questão florestal, de organizações ambientalistas,
de representantes de órgãos e entidades do Executivo e de cidadãos
interessados no tema. Como resultado desse processo, Minas Gerais
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passou a contar com uma lei florestal que lhe permitiu conduzir, de
forma eficiente, as políticas públicas setoriais voltadas para a gestão
dos recursos da flora estadual. Foi uma postura pioneira do Estado de
Minas Gerais, ccmo ente federado, assumir a condução dessa política
setorial, até então sob a responsabilidade do Governo Federal, por
meio do IBAMA.

A execução da política florestal demonstrou a necessidade de
reformulação de alguns dos dispositivos legais contidos na Lei no
10.561, de 1991, demanda comum da administração pública e de
entidades ambientalistas envolvidas com as lutas pela preservação e
conservação da biodiversidade. A apresentação formal dessas
demandas ao Legislativo Estadual deu-se durante a realização do
fórum técnico sobre fomento florestal realizado em setembro de 1997.
Ao final desse evento, como é de praxe nesta Casa, criou-se um
grupo de representação para acompanhar os desdobramentos das
propostas aprovadas naquele encontro. Esse grupo foi dividido em
dois: um sub-grupo para elaborar um plano de fomento florestal,
consubstanciado em um projeto de lei que atualmente tramita nesta
Assembléia; e um outro, voltado para a revisão da política florestal
mineira. A coordenação desse último grupo ficou a cargo do IEF e
contou com a participação de representantes dos mais diversos
segmentos sociais e institucionais envolvidos com a questão florestal.
Durante o ano de 1998, foram realizadas inúmeras reuniões para
analisar subtemas da política setorial, tais como unidades de
conservação, diretrizes e conceitos gerais, penalidades, entre outros-
Ao final de 1998, um anteprojeto foi apresentado ao Presidente da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, Deputado Paulo
Piau. Entretanto, considerou-se que não seria conveniente iniciar a
tramitação do projeto, em virtude da impossibilidade de se cumprirem
os prazos regimentais, antes do encerramento da legislatura, o que
deteminaria seu arquivamento. Assim, em 1999, no inicio da atual
legislatura, a Comissão citada, atendendo a solicitação do Deputado
Paulo Piau, apresentou o projeto de lei ora em análise.

A publicação do projeto de lei deflagrou um novo processo de
discussão da matéria. Houve a necessidade de que o grupo de
instituições e organizações não governamentais que participou na
elaboração do anteprojeto reabrisse os debates, especialmente para
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receber as contribuições provenientes de setores técnicos e
entidades civis do interior do Estado.

Foi um trabalho profícuo que resultou em inúmeros avanços em
relação ao texto do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça. E importante ressaltar que essas contribuições
resultaram de decisões consensuais do grupo de trabalho, que
contou, até mesmo, com a assessoria permanente da Assembléia
Legislativa.

É o resultado desse trabalho que apresentamos agora, na forma do
Substitutivo n° 2, procedimento que adotamos para evitar um número
excessivo de emendas ao texto original, visando a facilitar a
tramitação em Plenário.

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

498/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de

uso alternativo do solo no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As florestas e as demais formas de vegetação existentes no

Estado, reconhecidas de utilidade ao meio ambiente e às terras que
revestem, bem como os ecossistemas por elas integrados, são bens
de interesse comum, respeitado o direito de propriedade, com as
limitações que a legislação em geral e esta lei, em especial,
estabelecem.

Art. 2 0 - 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 - função social da propriedade;
V - compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômicO e o

equilíbrio ambiental.
Art. 3° - A política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado
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tem 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 atributos dos
ecossistemas nativos;

V - promover a recuperação de áreas degradadas;
VI - proteger a flora e a fauna;
VII - desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de

produtos da flora susceptíveis de exploração e uso;
VIII - estimular programas de educação ambiental e de turismo

ecológico;
IX - promover a compatibilização das ações de política florestal e de

proteção à biodiversidade com as ações das demais políticas
relacionadas com os recursos naturais.

Art. 40 - 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 de
Política Ambiental - COPAM.

Art. 5 0 - 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 usos 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 c i exóticas em
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programas de reflorestamento;

e) desenvolver programas de incentivo à transferência e à difusão
de tecnologia e de métodos de gerenciamento;

o promover e estimular a elaboração e a implantação de projetos
para a recuperação de áreas em processo de desertificação;

g) promover e estimular a implantação de projetos para recuperação
de áreas de reserva legal;

II - pesquisas direcionadas para:
a) a preservação, a conservação e a recuperação de ecossistemas;
b) a criação, a implantação e o manejo das unidades de

conservação;
c) o manejo e o uso sustentado dos recursos vegetais;
III - desenvolvimento de programas de educação ambiental para a

proteção da biodiversidade;
IV - desenvolvimento de programas de turismo ecológico e

ecoturismo.
Art. 60 - O poder público promoverá o monitoramento dos

ecossistemas terrestres e aquáticos, implantando e mantendo a infra-
estrutura adequada, com vistas à adoção das medidas necessárias à
sua proteção.

Art. 70 - 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
revestidas ou não com cobertura vegetal que produzam benefícios
múltiplos de interesse comum, necessários à manutenção dos
processos ecológicos essenciais à vida;

II - 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 socioeconômicas.

b) as formações florestais integrantes de sistemas agroflorestais.
Art. 80 - As áreas produtivas com restrição de uso classificam-se em:
1 - de preservação permanente;
II - de reservas legais;
III - de unidades de conservação.
Art. 9° - Consideram-se áreas de preservação permanente as

revestidas ou não com cobertura vegetal e situadas:
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- 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 d'água, a partir do leito
maior sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima, em cada
margem, seja de:

a) 30m (trinta metros), para o curso d'água com largura inferior a
iam (dez metros);

b) SOm (cinqüenta metros), para o curso d'água com largura entre
iom (dez metros) e 50m (cinqüenta metros);

c) bOm (cem metros), para cursos d'água com largura entre Som
(cinqüenta metros) e 200m (duzentos metros);

d) 200m (duzentos metros), para cursos d'água com largura entre
200m (duzentos metros) e 600m (seiscentos metros);

e) 500m (quinhentos metros), para cursos d'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
faixa marginal cuja largura mínima seja de;

a) 30m (trinta metros) para os situados em áreas urbanas;
b) 100m (cem metros) para reservatórios naturais de água situados

em área rural, com área superior a 20ha (vinte hectares);
c) SOm (cinqüenta metros) para reservatórios naturais de água

situados em área rural, com área igual ou inferior a 20ha (vinte
hectares);

d) 30m (trinta metros) para corpos hídricos artificiais, com área
superior a 20ha (vinte hectares);

e) lOm (dez metros) para reservatórios artificiais com área igual ou
inferior a 20ha (vinte hectares);

IV - nas nascentes, ainda que intermitentes, qualquer que seja a sua
situação topográfica, num raio mínimo de SOm (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 partes destas, com declividade igual ou
superior a 100% (cem por cento) ou 45° (quarenta e cinco graus) na
sua linha de maior declive, podendo ser inferior a esse parâmetro a
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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 de tabuleiros ou chapadas, a partir da tinha de
ruptura do relevo, em faixa com largura igual ou 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 minima de
preservação permanente exigida para o corpo de água;

Xl - em veredas;
XII - em terreno que integra o patrimônio indígena.
§ 1 1 - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando

declaradas por ato do poder público, as áreas, revestidas ou não com
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,

compreendidas nos perímetros urbanos definidos por leis municipais,
nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas do Estado,
será observado o disposto nos respectivos planos diretores e nas leis
de uso do solo, respeitados os princípios e limites definidos neste

'	artigo.
§ 31 - Nas áreas consideradas de preservação permanente, onde a

ocupação antrópica já esteja consolidada, de acordo com a
regulamentação especifica e constatação do órgão competente, será
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respeitada a ocupação, desde que atendidas as recomendações
técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras,
sendo vedada a sua expansão.

Art. 10 - A utilização de áreas de preservação permanente sã será
admitida com autorização do poder público.

§ 1° - Quando se tratar de unidade de conservação, a autorização a
que se refere este artigo será concedida somente se assim dispuser
seu plano de manejo.

§ 2° - Os critérios para definição e uso das áreas de preservação
permanente serão estabelecidos ou revistos pelo órgão competente,
mediante deliberação do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -I adotando-se como unidade de planejamento a bacia
hidrográfica, por meio de zoneamento especifico, respeitado o seu
plano de manejo.

§ 31 - O zoneamento e o plano de manejo de bacias hidrográficas,
para os fins deste artigo, poderão ser feitos por iniciativa de pessoa
física ou jurídica e serão executados por profissionais habilitados,
devendo ser submetidos ao órgão competente para aprovação e
referendados ou homologados pelo COPAM.

Art. 11 - Considera-se Reserva Legal a área representativa do
ambiente natural da região, equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por
cento) da área total da propriedade rural não sujeita a regime de
utilização limitada, ressalvadas as áreas de preservação permanente
previstas nesta lei.

§ 1 1 - A implantação da área de 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, vedado
o corte raso.

§ 30 - A autorização a que se refere o § 21 somente será concedida
em unidade de conservação se assim dispuser seu plano de manejo.

Art. 12 - Para o cálculo da porcentagem prevista para Reserva
Legal, são computadas as áreas de preservação permanente, as
quais continuarão dispensadas de averbação á margem da inscrição
de matrícula do imóvel.

§ 1° - A Reserva Legal será demarcada a critério da autoridade
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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 vegetacionais, e mantendo-se os corredores
necessários ao abrigo e ao deslocamento da fauna silvestre.

§ 30 - Nas propriedades rurais com área inferior a SOha (cinqüenta
hectares), serão computados, para efeito de fixação do percentual de
Reserva Legal previsto neste artigo, a critério da autoridade
competente, além da cobertura vegetal nativa, os maciços arbóreos
frutíferos, ornamentais ou industriais 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.

§ 50 - 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.

§ 6° - O proprietário ou o usuário da propriedade poderá retocar a
área da Reserva Legal, mediante plano aprovado pela autoridade
competente, observadas as limitações e resguardadas as
especificações previstas neste artigo.

Art. 13 - 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 à da Reserva Legal a ser recomposta,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente;

IV - aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica,

E
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e instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente;

V - aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não
contígua e instituição de RPPN cuja área corresponda á área total da
Reserva Legal de todos os condôminos ou co-proprietários,
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente.

§ 1° - O Poder Executivo estabelecerá critérios e padrões para o
plantio e para a implantação e manejo dos sistemas agroflorestais a
que se refere o inciso 1 deste artigo.

§ 20 - Nos casos de recomposição da área de Reserva Legal pela
instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -, na
forma dos incisos IV e V 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.

Art. 14 - Em parcelamento de imóvel rural e em projeto de
assentamento ou colonização rural, a área destinada à composição da
Reserva Legal prevista no art. 11 desta lei poderá ser agrupada em
uma só porção em condomínio ou em comum entre os adquirentes.

Art. 15 - 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, ás quais se aplicam garantias adequadas de proteção de
recursos naturais e paisagísticos, bem como de conservação
ambienta].

§ 10 - As unidades de conservação são divididas em dois grupos,
com características específicas:

- unidades de proteção integral e uso indireto:
- unidades de uso sustentável e direto.

§ 20- As desapropriações 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 de
áreas destinadas às unidades de conservação e às necessidades de
implantação e manutenção dessas unidades.

Art. 16 - São unidades de conservação de proteção integral e uso
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indireto:
- parques estaduais ou municipais, assim consideradas as áreas

terrestres e aquáticas que contenham exemplos significativos dos
principais ecossistemas regionais, espécies de plantas e animais e
sítios geomorfológicos 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 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
a atividades educativas;

III - refúgios da vida silvestre, assim consideradas as áreas
terrestres ou aquáticas sujeitas a intervenção ativa para fins de
manejo, com o propósito de assegurar a manutenção de hábitats e
suprir as necessidades de determinadas espécies da fauna residente
ou migratória e da flora, de importância nacional, estadual ou regional,
cuja dimensão depende das necessidades das espécies a serem
protegidas, em relação a seus hábitats;

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 - reservas particulares do patrimônio natural, assim consideradas
as áreas de domínio privado de relevante importância por sua
biodiversidade, por seu aspecto paisagístico ou ainda por suas
caraterísticas ambientais que justifiquem ações de recuperação e
manutenção;

VI - áreas assim definidas em lei pelo poder público.
§ 1° - As categorias e os limites das unidades de conservação de

proteção integral e uso indireto só podem ser alterados por meio de lei
autorizativa.

§ 21 - Nas unidades de proteção integral e uso indireto, não são
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permitidos a coleta e o uso dos recursos naturais, salvo se
compatíveis com as categorias de manejo das unidades de
conservação.

§ 3°- As reservas particulares do patrimônio natural têm por objetivo
a proteção dos recursos ambientais representativos da região,
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.

Art. 17- São unidades de conservação de uso sustentável e direto:
- áreas de proteção ambiental, assim consideradas aquelas com

ocupação humana, dotadas de atributos bióticos e abióticos,
paisagísticos ou culturais, especialmente importantes para a
manutenção dos processos ecológicos e para a qualidade de vida e o
bem-estar das populações humanas, em cujo ato de criação esteja
previsto prazo e alocação de recursos pelo poder público para o
zoneamento ecológico-econômico e cujo uso tenha como objetivos
básicos proteger a diversidade biológica, 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 de subsistência, criação
de animais domésticos de pequeno porte e pesca artesanal;

IV - florestas estaduais, assim consideradas as áreas com cobertura
florestal de espécies nativas ou exóticas, 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,
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necessidades de populações carentes, podendo também ser
destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico;

V - áreas assim definidas em lei pelo poder público.
§ 1° - O poder público emitirá normas de uso e critérios de

exploração das unidades de uso sustentável e direto.
§ 21 - Nas unidades de conservação de uso sustentável e direto, é

permitida a utilização sustentável de recursos naturais.
§ 30 - As categorias e os limites das unidades de conservação de

uso sustentável e direto só podem ser alterados por meio de lei
autorizativa.

Art. 18 - 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 0 - 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 especifica, que será encaminhada à
Assembléia Legislativa no prazo de vinte e quatro meses contado da
data de publicação desta lei.

§ 3 0 - 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. 19 - 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° 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. 20 - 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. 21 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais dos
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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.

§ 20 - O bioma da Mata Atlãntica que compreende as formações
florestais classificadas como floresta ombrófila densa, floresta
ombrófila aberta, floresta ombrófila mista, floresta estacional
semidecidual e seus ecossistemas associados terá a sua
conceituação, delimitação e modalidades de uso definidas pelo
COPAM, no prazo de dezoito 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- O bioma da Mata Seca, com ocorrência preponderante no
Norte do Estado, situado entre o rio Verde Grande e o rio Verde
Pequeno ao Norte, a Serra do Espinhaço a Leste, o rio São Francisco
a Oeste e o paralelo 17 0 ao Sul, caracterizado pelo complexo de
vegetação da floresta estacional decidual, caatinga arbórea, caatinga
arbustiva arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas associadas com
aforamentos calcários e outros, mata ciliar e vazante, seus estágios
sucessionais e seus ecossistemas associados, terá, nesses limites, a
sua conceituação e as modalidades de uso definidas pelo COPAM no
prazo de dezoito meses contado da data de publicação desta lei,
respeitado o direito de propriedade, com as limitações estabelecidas
pela legislação vigente.

§ 4° - Até o cumprimento do disposto nos § 21 e 31, as
conceituações, as delimitações e as modalidades de uso das áreas
dos remanescentes da Mata Atlántica e do bioma da Mata Seca do
Norte 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
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qualquer outro tipo de alteração desses ecossistemas, ficam
condicionadas a prévia autorização do órgão competente, ouvido o
COPAM.

§ 6° - A exploração dos recursos naturais nas veredas dependerá de
licenciamento do órgão competente, de acordo com a lei que regula a
matéria.

Art. 22 - O Estado, diretamente, por meio do órgão executivo
competente, ou em convênio com os municípios, licenciará as
atividades previstas nesta lei e fiscalizará sua aplicação, podendo,
para tanto, criar os serviços indispensáveis.

Parágrafo único - Nas áreas urbanas a que se refere o § 2° do art. 90

desta lei, o licenciamento e a fiscalização são de competência dos
municípios, atuando o Estado supletivaniente-

Art. 23 - O licenciamento a empreendimentos minerários fica
condicionado à obrigação, por parte do empreendedor de
estabelecimento, de medida compensatória que contemple a criação
ou implantação de unidades de conservação de caráter privado ou
público ou projetos de reflorestamento com espécies nativas e sua
manutenção.

§ l O - 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.

§ 20 - A medida compensatória será preferencialmente implantada
em áreas de preservação permanente no entorno do empreendimento
e obrigatoriamente no município ou sub-bacia hidrográfica em que se
desenvolve.

Art. 24 - 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

a
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solo.

§ 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 à 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;

1V - o fornecimento de mudas de espécies nativas ou
ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;

V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de
preservação, conservação e recuperação ambiental;

VI - o apoio técnico-educativo ao pequeno proprietário rural, em
projetos de reflorestamento, com a finalidade de suprir a demanda de
produtos e subprodutos florestais, minimizando o impacto sobre as
formações nativas.

§ 2° - 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.

Art. 25 - A exploração ou a alteração da cobertura vegetal nativa do
Estado depende de prévia autorização do órgão competente.

Parágrafo único - A autorização para uso alternativo do solo fica
condicionada à apresentação de projeto técnico agropecuário, que
deverá prever ações ou programas de manutenção de biodiversidade
e de conservação dos recursos naturais e obedecerá a critérios
definidos pelo Poder Executivo por meio de regulamento.

Art. 26 - 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 a que se refere o art. 30 desta lei,
somente poderá ser realizada por meio de plano de manejo analisado
e aprovado pelo órgão competente, que fiscalizará e monitorará sua
aplicação.

§ 1 - 0 órgão competente estabelecerá as normas referentes à
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elaboração e à execução de plano de manejo florestal previsto
neste artigo.

§ 2° - Nas áreas a serem exploradas em regime de plano de manejo
florestal, é proibido o corte raso, exceto em casos especiais, mediante
autorização do órgão competente.

Art. 27 - A autorização para colheita e extração de produtos e
subprodutos florestais em florestas plantadas obedecerá a critérios
definidos pelo Poder Executivo por meio de regulamento.

Art. 28 - Será dado aproveitamento sócio - econômico a todo
produto florestal cortado, colhido ou extraído, bem como a seus
resíduos.

§ l O - O Poder Executivo estabelecerá critérios para aproveitamento
de produtos, subprodutos e resíduos florestais provenientes de
utilização, desmatamento, exploração ou alteração da cobertura
vegetal no Estado.

§ 2°- O aproveitamento de produtos e subprodutos, bem como de
seus resíduos oriundos das atividades a que se refere o § 1° deste
artigo será fiscalizado e monitorado pelo órgão competente.

Art. 29 - O poder público estabelecerá critérios para a
regulamentação da comercialização e do transporte dos produtos
referidos no § 1° do art. 26 e no art. 27, quando sujeitos a
processamento químico ou mecânico.

Art. 30 - 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, destinados a trabalhos artesanais;
II - aquele que tenha por atividade a apicultura;
III - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e

subprodutos da flora já processados química ou mecanicamente, nos
limites estabelecidos pelo poder público.

§ 2° - A pessoa física que eventualmente explore, produza, utilize,
consuma, transforme, industrialize ou comercialize produtos ou
subprodutos da flora fica sujeita a cadastro simplificado, com validade
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de doze meses.

Art. 31 - 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 8.000m 3 (oito mil metros
cúbicos) de madeira, 12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou
4.000mdc (quatro mil metros de carvão), aí incluídos os respectivos
resíduos ou subprodutos, fica obrigada, no ano de 2000, a utilizar ou
consumir produtos e subprodutos florestais nos percentuais de, no
mínimo, 90% (noventa por cento) oriundos de florestas de produção,
facultado o consumo de até 10% (dez por cento) de aproveitamento
de exploração de formação nativa, autorizada pelo Instituto Estadual
de Florestas - JEF - para uso alternativo do solo.

§ V - A partir de 1 1 de janeiro de 2001, a pessoa física ou jurídica
referida neste artigo poderá utilizar produto ou subproduto florestal
oriundo de exploração de formação nativa já autorizada pelo IEF para
uso alternativo do solo, na proporção de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o volume do plantio realizado no ano anterior,
excetuando-se os plantios apresentados para fins de reposição
florestal de que trata o § 30, não ultrapassando o limite de 10% (dez
por cento) do seu consumo anual.

§ 2° - O cálculo do consumo de 75% (setenta e cinco por cento) a
que se refere o parágrafo anterior será efetuado considerando-se uma
produtividade média originária de floresta plantada, a ser definida pelo
1 E F.

3 0 - A pessoa física ou jurídica que consumir floresta nativa
oriunda de uso alternativo do solo no ano de 2000 poderá optar pelos
seguintes mecanismos de reposição florestal:

- recolhimento à conta Recursos Especiais a Aplicar;
II - formação de florestas próprias ou fomentadas, no ano agrícola

subseqüente;
III - participação em associações de reposição florestal ou outro

sistema cooperativo, de acordo com as normas a serem fixadas pelo
poder público.

§ 4° - Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa
originários de outros Estados da Federação apresentados na
Comprovação Anual de Suprimento - CAS - deverão estar
acobertados pelos documentos de controle de origem, por meio de
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cópia autenticada.

§ 50 - O disposto no inciso 1 do § 31 não se aplica a pessoa física ou
jurídica que utilize lenha para consumo doméstico, madeira serrada,
aparelhada, produto acabado para uso final ou outros e que tenha
cumprido as obrigações estabelecidas nesta lei.

Art. 32 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 31 que
consuma produtos florestais In natura" oriundos exclusivamente de
florestas plantadas, utilize processo industrial que não permita a
substituição do produto e que assim esteja registrada no órgão
competente fica dispensada da apresentação da Comprovação Anual
de Suprimento - CAS - e obrigada a informar anualmente a produção
e o consumo, para fins de controle e estatística.

Parágrafo único - A pessoa física ou jurídica que utilize madeira In
natura" oriunda exclusivamente de florestas plantadas próprias e
atenda às condições definidas no "caput" deste artigo pode requerer
licenciamento único de todas as suas fontes anuais de produção e
colheita.

Art. 33 - 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. 30 fica obrigada a formar florestas para fins de reposição florestal
em compensação pelo consumo.

§ 1° - A reposição florestal prevista neste artigo poderá ser
realizada:

- diretamente pelo consumidor, por meio de implantação de
projetos florestais próprios, sujeitos à aprovação do órgão
competente, dentro do ano de consumo;

li - mediante participação em associações de reposição florestal ou
outros sistemas cooperativos, cujas normas serão fixadas pelo poder

o	público;
o III - mediante participação em programas públicos de fomento, de

recomposição florestal, regeneração conduzida ou plantio de espécies
nativas, por meio de recolhimento do valor equivalente à Conta
Recursos Especiais a Aplicar, no órgão competente, conforme normas

o estabelecidas pelo poder público.
§ 2° - A reposição florestal realizada pelo próprio interessado será

executada no ano agrícola que se inicia no ano de consumo.
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§ 30 - A reposição florestal a que se refere este artigo será feita

com espécies adequadas ás necessárias ao consumo.
Art. 34 - 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 fomento
florestal, de recomposição florestal, de regeneração conduzida ou
plantio de espécies nativas ou exóticas.

Art. 35 - A reposição florestal será feita nos limites do Estado,
preferencialmente no território do município produtor-

Art. 36 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima
florestal poderá, a critério do órgão competente, optar pela
compensação, mediante doação ao patrimônio público, de área
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional
interesse ecológico, obedecendo aos critérios que serão
posteriormente regulamentados.

Art. 37 - A comprovação de exploração autorizada se fará:
- na hipótese de desmatamento, deslocamento e demais atos que

dependam da autorização formal do órgão competente, mediante a
apresentação do documento original ou 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 apropriado para o seu acobertamento,
instituído pelo poder público.

Art. 38 - As ações e omissões contrárias ás disposições desta lei
sujeitam os infratores às penalidades especificadas no anexo, no qual
constam valores mínimos e máximos, sem prejuízo da reparação do
dano ambiental, no que couber, e de outras sanções legais cabíveis,
com base nos seguintes parâmetros:

- advertência;
II - a multa será calculada por unidade, hectare, metro cúbico,

quilograma, metro de carvão ou outra medida pertinente, de acordo
com a natureza da infração cometida;

111 - apreensão dos produtos e dos subprodutos da flora e de
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instrumentos, petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de
qualquer natureza utilizados na prática da infração, lavrando-se o
respectivo termo;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando
houver iminente risco para a flora, fauna ou recursos hídricos;

V - suspensão ou revogação de concessão, permissão, licença,
autorização, de entrega ou utilização de documentos de controle ou
registro expedidos pelo órgão competente;

VI - exigência de medidas compensatórias ou mitigadoras, de
reposição ou reparação ambiental.

§ 1 0 - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.
§ 20 - A advertência será aplicada pela inobservância das

disposições desta lei e da legislação em vigor, ou de preceitos
regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste
artigo.

§ 3° - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre
os autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais,
ou quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração ou
para obter vantagem dela.

§ 40 - 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 50 UFIRs (cinqüenta Unidades Fiscais de Referência) e
mediante pagamento no ato da primeira parcela.

o	§ 61 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova
o infração da mesma natureza, após ter sido condenado por decisão

administrativa definitiva por infração anterior, no período de doze
o meses, para os casos de autuação previstos no art. 38.

§ 70 - Ocorrendo a reincidência, a multa é aplicada:
- no valor previsto no anexo, no caso de advertência anterior;

II - em dobro.
§ 80 - Serão revogados o registro, a licença, a autorização, a
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concessão, a permissão e a outorga concedidos a pessoa física 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
processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade
funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis.

Art. 39 - 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. 40 - Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem
o prazo de trinta dias, contado a partir da autuação, para apresentar
recurso dirigido ao Diretor-Geral do IEF e protocolado no lER

§ 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.
§ 2° - 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 doto;
IV - os atos que exponham a risco a saúde da população ou o meio

ambiente;
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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. 41 - 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. 42 - Esgotados os prazos recursais, os produtos e subprodutos
apreendidos pela fiscalização, salvo os produtos perecíveis, serão
alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando for o
caso, ou doados pela autoridade ambiental competente, mediante
prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar,
pública ou outras com fins benemerentes, bem como a comunidades
carentes, 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, para conhecimento.

§ 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 - E proibida a comercialização de qualquer produto ou

subproduto florestal proveniente de apreensão doado a entidade
benemerente, 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
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defesa ou a impugnação.

§ 6° - Os custos da retenção a que se refere o § 50 correrão à conta
do infrator.

Art. 43 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos
emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao custeio da
atividade de fiscalização, monitoramento e controle.

Art. 44 - Fica criado o corpo de fiscalização do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, com atuação descentralizada em todo o Estado de
Minas Gerais.

Art. 45 - A transformação por incorporação, fusão, cisão, consórcio
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. 46 - 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. 47 - Nas atividades de fiscalização previstas nesta lei, a PMMG,
por intermédio das Companhias de Política Florestal, atuará
exclusivamente com o IEF.

Art. 48 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita
desta lei às escolas de 1°, 2° e 3° graus, públicas e privadas,
sindicatos e associações de proprietários e trabalhadores rurais do
Estado, bibliotecas públicas e prefeituras municipais.

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. 49 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário, em esp€:ial a Lei

n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, e os arts. 1 1 e 2° da Lei n°
13.192, de 27 de janeiro de 1999.

Anexo
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Quadro de Especificações das Penalidades Pecuniárias a Que se
Refere a Lei n° de de

* - A tebela referente a este Anexo foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 8.6.00.

Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Maria José l-laueisen, Presidente e relatora - Glycon Terra Pinto -

Amilcar Martins.
PARECER PARA O l O TURNO DO PROJETO DE LEI N°891/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto em tela dispõe sobre a
criação do Programa de Frentes Emergenciais de Trabalho no Estado
de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 30/312000, a proposição
foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual
recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, XIV, "a"
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame busca solucionar ou amenizar um dos mais

graves problemas com que vem convivendo a população mineira e
brasileira, nos últimos tempos. A despeito de ser um fenômeno
mundial, o desemprego precisa ser enfrentado de forma corajosa,
uma vez que o mercado de trabalho vem apresentando um quadro
dramático no País e, infelizmente, também em Minas Gerais.

A taxa de desemprego medida pelo IBGE ficou em 7,6% da
população economicamente ativa, no ano de 1999, sendo que a renda
média das pessoas ocupadas acumulou, ainda, uma perda de 5,3%
no mesmo período.

A par da dura realidade subjacente aos alarmantes dados
estatísticos sobre a situação de desemprego, a sofrida população
convive, ainda, com a pobreza histórica, vinculada ao ancestral e
perverso sistema de distribuição de renda no Pais. Esse cenário
traduz um contexto de indigência para os desempregados que não
recebem de seus familiares nenhum apoio para minimizar as
conseqüências da falta de ocupação e renda.
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O projeto visa à solução imediata do problema, com a criação,

pelo Estado, de um Programa de Frentes Emergenciais de Trabalho,
para atender às necessidades comunitárias, o qual envolveria
pessoas cuja seleção seria feita com base em critérios determinados,
de forma a atender às camadas populacionais mais atingidas pelo
desequilíbrio social em que nos encontramos. Consideramo-la
meritória, justa, necessária e oportuna.

Na plenária final do seminário sobre o tema "Desemprego e Direito
ao Trabalho", promovido pela Assembléia Legislativa em setembro de
1999, o Grupo II, encarregado de discutir políticas governamentais de
geração de emprego e renda, apresentou a seguinte proposta, que
recebeu o n° 104 no documento aprovado na ocasião: "Criação de
frentes de trabalho locais e regionais, junto aos trabalhadores
reconhecidamente sem ocupação e renda, com indicação das obras
ou dos serviços a serem executados, mediante a apresentação de
planos de trabalho a uma comissão gestora, encarregada do
acompanhamento, da fiscalização e da avaliação da execução
desses".

O projeto em análise vem, então, cumprir uma das determinações
de um evento desta Casa que teve precisamente o objetivo de nortear
a atividade legislativa. No entanto, para atender às exigências da
técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo n° 1, que não altera,
em nenhum aspecto, a essência da proposição original.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 89112000

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

Dispõe sobre a criação do Programa de Frentes Emergenciais de
Trabalho no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa de Frentes Emergenciais de

Trabalho, a ser implantado pelo Governo do Estado de Minas Gerais,
visando ao atendimento de até 30 mil trabalhadores em situação de
desemprego no Estado, com o objetivo de proporcionar ocupação,
renda e qualificação para os beneficiários.

Art. 2° - O Programa a que se refere esta lei implica a prestação de
serviços de interesse comunitário ou a colaboração com órgãos
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públicos que o façam, priorizada a atividade de construção de
moradias populares.

§ 10 - O Programa não gera vinculo empregatício entre o Estado e
seus beneficiários.

§ 20 - A prestação de serviços se dará pelo prazo de seis meses,
com jornada diária de seis horas, em regime de cinco dias por
semana, sendo um dia dedicado à qualificação profissional.

Art. 30 - Os beneficiários do Programa farão jus a pagamento de
bolsa de auxílio-desemprego no valor de um salário mínimo mensal,
fornecimento de cesta básica de alimentação e de vale-transporte e
participação em atividade de qualificação profissional.

Art. 41 - As condições para alistamento no Programa, mediante
seleção simples, serão definidas em regulamento, observados os
seguintes requisitas:

- estar em situação de desemprego há, pelo menos, um ano;
II - residir, no mínimo, há dois anos em local próximo à frente de

trabalho;
III - ser o único beneficiário do próprio núcleo familiar.
Art. 51 - No caso de o número de candidatos superar o de vagas, a

preferência se dará, pela ordem, segundo os seguintes critérios:
- pessoas que tenham maiores encargos familiares;

II - mulheres que sejam arrimo de família;
III - pessoas que estejam desempregadas há mais tempo;
IV - sorteio.
Art. 61 - Os recursos para custeio do Programa serão oriundos da

abertura de créditos especiais pelo Poder Executivo, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT - e de outros fundos.

Art. 7° - Os créditos de que trata esta lei serão cobertos na forma
prevista no art. 30 , § 1 1, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964.

Art. 81 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias, contados da data de sua publicação.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 100 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Agostinho Silveira -

Ronaldo Canabrava.
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PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 3199
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de 1/3 dos membros do Poder Legislativo e tendo

como primeiro signatário o Deputado João Paulo, a proposta de
emenda à Constituição em análise visa a dar nova redação ao inciso
V do ad. 170.

Aprovada no 1 1 turno na forma original, a proposta vem a esta
Comissão Especial para receber parecer, em 2 1 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em comento visa a alterar a

redação do inciso V do art. 170, que trata da competência do
município para promover o ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano, dispensando a exigência de alvará ou qualquer tipo de
licenciamento para o funcionamento de templos religiosos e proibindo
a fixação de limitações de caráter geográfico à instalação dos
referidos templos.

Segundo o autor, a medida tem por objetivo explicitar no texto da
Constituição a efetiva liberdade do culto religioso, comprometida,
muitas vezes, por intoleráveis equívocos na legislação municipal,
contrariando, por conseguinte, o disposto no inciso VI do art. 5 1 da
Cada Magna, que estabelece a inviolabilidade da liberdade de
consciência e de crença, sendo livre o exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas
liturgias.

Uma vez assegurada pela Cada Magna a liberdade da prática
religiosa, não pode o legislador que recebeu competência apenas
para garantir a proteção aos locais onde ela se realiza impedir a sua
celebração por meio de normas infraconstitucionais, como ocorre em
muitos municípios mineiros.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação, no 2 1 turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n° 3199 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2900.
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Pastor George, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Jorge
Eduardo de Oliveira.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 77199
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em

questão reserva 4% das poltronas dos ônibus intermunicipais e
interestaduais às pessoas obesas e dá outras providências.

No 1 0 turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n° 1.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2°

turno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O transporte rodoviário estadual de passageiros é serviço público de
competência do Estado. Compete a este regulamentá-lo de forma a
garantir que a sua prestação pelos concessionários atenda sempre
aos interesses públicos, conduta pela qual se deve pautar a execução
de todos os serviços dessa natureza. Entre esses interesses,
encontram-se a tranqüilidade, a segurança e o conforto, requisitos
indispensáveis a uma boa viagem. Contudo, os obesos raramente
conseguem viajar confortavelmente, porque as poltronas dos ônibus
não são adequadas às suas condições físicas.

Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, a
proposição em análise, em sintonia com os mandamentos
constitucionais e com a legislação aplicável ao caso, versa sobre
matéria ainda não legislada, todavia de relevante interesse social.

Do ponto de vista do mérito, é importante assinalarmos a questão
tarifária, sensível item que o Substitutivo n° 1 equacionou, anulando os
seus efeitos de forma objetiva, deixando ao DER-MG, como órgão
gestor de transportes no Estado, a obrigação de propor seu
regulamento.

A proposição em análise também está respaldada no comando
constitucional que assegura que todos os cidadãos são iguais perante
a lei, garantindo-lhes sem distinção de qualquer natureza, o direito de
ir e vir, não cabendo, portanto, nenhuma discriminação.

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

77199, no 21 turno, na forma do vencido no 1 1 turnO.
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Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Arlen Santiago, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Bilac Pinto.

Redação do Vencido no lO Turno
PROJETO DE LEI N° 77/99

Institui a obrigatoriedade de os veículos destinados ao transporte
coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros serem equipados
com poltronas com braço divisório móvel.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os veículos destinados ao transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros, para registro no Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
deverão ser equipados com poltronas com braço divisório móvel, com
vistas a facilitar a acomodação de pessoas obesas, idosos e crianças.

Art. 2° - Fica a cargo do DER-MG a regulamentação, a fiscalização e
a aplicação de multas decorrentes do descumprimento do disposto
nesta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 34/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 34/99, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe

sobre o controle do nível de aflatoxinas em alimentos adquiridos pelo
Estado para consumo humano, foi aprovado no 2 1 turno, com as
Emendas n°s 1 a 3 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 34199
Dispõe sobre o controle do nível de aflatoxina em alimento adquirido

pelo Estado para consumo humano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A aquisição, pelo Estado, de milho, feijão, amendoim, soja,

semente de algodão ou girassol "in natura" e de alimentos preparados
com esses grãos, para consumo humano, condiciona-se à
comprovação de que o nível de concentração de aflatoxina nesses
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produtos está em conformidade com o estabelecido pela Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, ou por órgão que
venha a substituí-ia.

Art. 20 - A adequação do produto à exigência estabelecida no art. 1°
desta lei será verificada mediante exame laboratorial a ser realizado
sem ônus para o Estado, nas condições e limites definidos em
decreto.

Art. 30 - Na hipótese de os alimentos de que trata esta lei se
revelarem inadequados ao consumo humano, o resultado do exame
laboratorial a que se refere o art. 20 será encaminhado pelo
adquirente, no prazo de dois dias contados de seu recebimento, ao
órgão competente, com vistas à adoção das medidas legais cabíveis.

Art. 40 - O fornecedor cujo produto não estiver em conformidade com
o disposto no art. 1 1 desta lei fica sujeito, na forma do regulamento, às
seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da proposta de

venda;
III - suspensão, pelo prazo de um ano contado da data do

recebimento do resultado conclusivo do exame laboratorial, da
participação em processo licitatário para fornecimento de alimentos ao
poder público.

Parágrafo único - A receita proveniente da cobrança da multa
prevista no inciso II deste artigo será destinada ao Programa de
Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 50 - o produto considerado inadequado para o consumo humano
nos termos desta lei poderá ser utilizado para outros fins, desde que
submetido a tratamento e aprovado pelo órgão fiscalizador
competente.

Parágrafo único - O produto não utilizado será depositado em aterro
sanitário e destruído, a expensas do fornecedor e sob a fiscalização
do órgão de saúde competente.

Art. 61 - O órgão público estadual beneficiado com a doação de
alimentos arcará com as despesas decorrentes do exame laboratorial
do produto.

§ 1 1 - Caso se verifique a inadequação para consumo humano, nos
termos desta lei, do produto doado, o fato será comunicado pelo
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donatário ao órgão competente.

§ 2° - Na hipótese prevista no § ? deste artigo, compete ao doador
o cumprimento do disposto no art. 50 desta lei.

Art. 7° - As despesas de responsabilidade do poder público
decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de dotações
consignadas no orçamento do Estado.

Art. 81 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados do início de sua vigência.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Eduardo

Brandão - Marco Régis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 52/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 52/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

que autoriza o Estado a doar ao Município de Conceição da Aparecida
o imóvel que menciona, foi aprovado no 20 turno, na forma do
Substitutivo n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 52199
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição da

Aparecida o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição da Aparecida o imóvel constituído de um terrena com área
de 6.296,70m 2 (seis mil duzentos e noventa e seis vírgula setenta
metros quadrados) e suas benfeitorias, situado nesse município,
registrado sob o n° 7.485, a fls. 163 do livro 3-J, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Tiradentes, de ensino
fundamental.



361
Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado cessada a sua utilização para o objetivo estabelecido no
parágrafo único do art. 11.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco Régis -

Glycon Terra Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 134199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 134199, do Deputado Ermano Batista, que

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a município , foi aprovado
nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 134199
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei Gaspar o

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

Frei Gaspar terreno situado nesse município com área de 1.800m 1 (mil
e oitocentos metros quadrados), e benfeitoria de 180m 2 (cento e
oitenta metros quadrados), aproximadamente, constituída de seis
salas, registrado sob o n° 521, a fis. 189 do livro C, no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da Comarca de ltambacuri.

Art. 21 - O imóvel descrito no art. 1 0 destina-se ao funcionamento de
programa social para crianças carentes, de cursos profissionalizantes
e do Projeto Toriba, bem como à instalação de quadra poliespodiva.

Art. 31 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao domínio do
Estado se, no prazo de quatro anos contados do registro da escritura
de doação, não lhe forem dadas as destinações previstas no art. 2°.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
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Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Marco

Régis - Eduardo Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 177/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 177/99, do Deputada Maria Olivia, que isenta

pessoas idosas do pagamento de taxas para a confecção da segunda
via de documentos que foram roubados ou furtados e dá outras
providências, foi aprovado no 21 turno, na forma do vencido no 10
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 177/99
Isenta pessoas idosas do pagamento de taxas para a confecção da

segunda via de documentos roubados ou furtados e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A pessoa idosa cujos documentos tenham sido roubados ou

furtados fica isenta do pagamento de taxa para a confecção da
segunda via.

§ 1 0 - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa com mais
de sessenta anos de idade, conforme dispõe o art. 2° da Lei n°
12.666, de 4 de junho de 1997.

§ 21 - Será cobrado das pessoas que não se encontrem na situação
prevista no § 1 0, pela emissão da segunda via de cédula de identidade
roubada ou furtada, o mesmo valor cobrado pela emissão da primeira
via.

Art. 21 - A concessão do beneficio de que trata esta lei condiciona-
se:

- à apresentação de cópia da ocorrência policial, autenticada pela
autoridade que a emitiu, contendo o registro dos documentos
roubados ou furtados

II - à requisição da segunda via do documento no prazo de trinta
dias contados do registro policial do roubo ou do furto.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



363
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Marco Régis

- Eduardo Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 207199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 207199, do Deputado Mauro Lobo, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Peçanha o imóvel que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do
Regimento Interno.

Visando ao aprimoramento técnico do projeto, propomos que a
cláusula de reversão, constante no parágrafo único do art. 1 0, que
trata da destinação do imóvel, passe a constituir o art. 20 do projeto,
de modo que matérias diversas sejam tratadas em dispositivos
diferentes. Além disso, apresentamos nova redação para a cláusula
de reversão, com o objetivo de torná-la mais precisa a respeito das
condições para sua efetivação.

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

PROJETO DE LEI N°207/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Peçanha o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Z31 Peçanha imóvel constituído por um terreno com área de 14,52ha
(quatorze vírgula cinqüenta e dois hectares), situado no lugar
denominado Chapada, no Município de Peçanha, registrado a fis. 252
do livro 2-AC, sob a matricula n° 8.215, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Peçanha.

Parágrafo único - Uma parte do imóvel descrito neste artigo destina-
se ao funcionamento da creche e da escola especial da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - ali existentes, e a outra
parte, a reflorestamento.

Art. 21 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao Estado se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
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doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo
único do art. 1.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Eduardo

Brandão - Marco Régis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 278199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 278199, do Deputado Bené Guedes, que autoriza

o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Vieiras o imóvel
que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°278/99
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Vieiras o

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

Município de Vieiras o imóvel constituído de terreno com área de
aproximadamente 390m2 (trezentos e noventa metros quadrados),
situado nesse município, na Rua Lilia Moreira, registrado sob o n° 1,
matricula n° 834, no livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Miradouro.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Marco Régis

- Eduardo Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°299/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 299/99, do Deputado Carlos Pimenta, que cria

comissão estadual especial que especifica e dá outras providências,
foi aprovado no 2 1 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°299/99
Cria comissão especial para acompanhar os processos de

desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criada comissão especial para acompanhar os

processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento
rural ou urbano no Estado.

§ 1 0 - A comissão especial será composta de três membros,
designados pelo Governador do Estado, que representarão os três
Poderes, sendo o do Legislativo e o do Judiciário indicados,
respectivamente, pelos Presidentes da Assembléia Legislativa e do
Tribunal de Justiça.

§ 20 - A comissão de que trata esta lei estará presente nas
operações policiais que visem à desocupação de áreas invadidas para
assentamento rural ou urbano.

Art. 20 - O Governador do Estado regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Marco Régis

- Eduardo Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 532199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 532199, do Deputado Doutor Viana, que dispõe

sobre normas a serem observadas na promoção e fiscalização da
defesa sanitária animal quando da realização de rodeios, foi aprovado
no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

rs
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 532199

Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal
durante a realização de rodeio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Aplicam-se a rodeio as disposições relativas à defesa

sanitária animal previstas para exposição, feira ou leilão agropecuário.
Parágrafo único - Considera-se rodeio de animais a atividade de

montaria, com ou sem cronometragem, em que entram em julgamento
o desempenho do animal e a habilidade do indivíduo para dominá-lo,
permanecendo montado, com perícia e elegância, por tempo
determinado, fixado em regulamento próprio.

Art. 21 - Poderá qualificar-se como entidade promotora do rodeio a
pessoa jurídica devidamente constituída para tal finalidade que
requeira autorização para sua promoção ao órgão competente do
município onde se realize o evento.

Art. 30 - A realização de rodeio depende de prévia autorização do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Art. 40 - A entidade promotora do rodeio comunicará ao IMA a sua
realização, com antecedência mínima de trinta dias, para que o
médico veterinário designado possa acompanhar e fiscalizar a
instalação do evento e atestar o cumprimento das exigências
especificadas nesta lei.

Art. 50 - Sem prejuízo da fiscalização estadual própria, a entidade
promotora manterá, a suas expensas, durante a realização do rodeio,
médico veterinário habilitado, responsável pelo acompanhamento das
condições físicas e sanitárias dos animais participantes.

Parágrafo único - Cabe ao médico veterinário de que trata o 'caput"
deste artigo prestar ao órgão estadual competente as informações
técnicas relativas ao rodeio, no que concerne à defesa sanitária
animal.

Art. 6 1 - Para o ingresso de animais nos recintos de concentração
dos rodeios serão exigidos:

- atestado de vacinação contra a febre aftosa, para bovinos e
bubalinos;

11 - certificados de inspeção sanitária e de controle de anemia
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infecciosa eqüina, para eqüídeos.
Parágrafo único - Não será admitido no rodeio o animal que

apresente doença, deficiência física ou ferimento que inviabilize sua
participação.

Art. 7° - Na realização dos rodeios, serão garantidas condições que
assegurem a proteção e a integridade física dos animais, nas etapas
de transporte, chegada, recebimento, acomodação, trato, manejo e
montaria, nos termos da regulamentação desta lei.

Art. 8° - Além das penalidades previstas em legislação específica, a
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com
base na fiscalização efetuada pelo IMA, em face da gravidade da
irregularidade constatada, poderá aplicar à entidade promotora as
seguintes sanções:

- advertência por escrito;
- suspensão temporária do rodeio;

III - suspensão definitiva do rodeio.
Parágrafo único - Verificada a ocorrência de fatos que possam

configurar infração penal, o IMA dará ciência do ocorrido à Delegacia
Especializada de Preservação da Qualidade da Vida e Ecologia -
DEPQVE -, ou ao Ministério Público Estadual, para as providências
cabíveis.

Art. 91 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias, contado da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Eduardo

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°811/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 81112000, da Deputada Maria Olivia, que declara

de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais - SOS -, com sede no
Município de Lagoa da Prata, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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



368
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°811/2000

Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais - SOS -,
com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Obras

Sociais - SOS -, com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco Régis -

Glycon Terra Pinto.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 82412000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 824/2000, do Deputado Márcio Kangussu, que

declara de utilidade pública o Conselho Particular de Nepomuceno da
Sociedade São Vicente de Paulo, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 824/2000
Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Nepomuceno

da Sociedade São Vicente de Paulo - CPNSSVP -, com sede no
Município de NJepomuceno.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular de

Nepomuceno da Sociedade São Vicente de Paulo - CPNSSVP -, com
sede no Município de Nepomuceno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco Régis -

Glycon Terra Pinto.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

833/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 83312000, do Deputado José Milton, que declara
de utilidade pública a Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e
a Construção da Cidadania - Fundação CSN, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 83312000
Declara de utilidade pública a Fundação CSN para o

Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania - Fundação
CSN -, com sede no Município de Congonhas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação CSN para o

Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania - Fundação
CSN -, com sede no Município de Congonhas.

Art. 20 Esta lei em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco Régis -

Glycon Terra Pinto.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 147 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 716/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil

Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: ? Fase

(Expediente): Ata - ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 4212000 -
Projetos de Lei n o

s 1.082 e 1.083/2000 - Requerimentos n o
s 1.468 a

1.470/2000 .. Requerimentos dos Deputados Ronaldo Canabrava e
outros, Paulo Piau e Bilac Pinto - Comunicações: Comunicações da
Comissão do Trabalho (2) e dos Deputados Marco Régis (2),
Wanderley Ávila, Bilac Pinto e Marcelo Gonçalves - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Márcio Kangussu,
Márcio Cunha, Luiz Tadeu Leite, Miguel Martini e Bené Guedes - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava e
outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 596/99; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo Piau e Bilac
Pinto; aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Márcio Kangussu; aprovação - Chamada
para verificação do número regimental; inexistência de "quorum"
qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 445/99; requerimento do
Deputado Carlos Pimenta; aprovação; votação do Substitutivo n° 2,
salvo emendas; aprovação: prejudicialidade do Substitutivo n° 1 e das
Emendas no

s 2 a 5, 7 e 8; votação das Emendas n o
s 9 a 12;

aprovação; prejudicialidade da Emenda n°6; votação da Emenda n° 1;
rejeição - Votação, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 258/99;
aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 537199; aprovação na forma do vencido em 1 1 turno -Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 283199; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de
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Lei n° 32/99; aprovação com as Emendas n

o
s 2 e 3;

prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto
de Lei n° 46/99; requerimento do Deputado Gil Pereira; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 227199;
designação de relator; utilização pelo relator do prazo regimental para
emissão do parecer - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
316199; requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 496199;
encerramento da discussão; requerimento da Deputada Maria José
Haueisen; aprovação do requerimento - Discussão, em V turno, do
Projeto de Lei n° 585199; requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara; aprovação do requerimento - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto
de Lei n°615/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 703/99; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 93712000; aprovação com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.04412000;
apresentação das Emendas n

o
s 1 e 2; encerramento da discussão;

encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
14199; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 104/99; aprovação na forma do vencido em
1 1 turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 284199;
aprovação na forma dovencido em 1 1 turno - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 289199; requerimento do Deputado Carlos
Pimenta; aprovação do requerimento - Discussão, em 2 1 turno, do
Projeto de Lei n°395/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 775199; aprovação na
forma do vencido em 1 1 turno - Y Parte: Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Márcio Cunha - Encerramento
- Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Meio - Gil

Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
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Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósia Pinto - Amilcar Marfins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José
- João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h13min, a lista de

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

ia Parte
? Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 21-Secretário, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°42/2000
Altera o § 20 do art. 30 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 § 20 do art. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar
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com a seguinte redação:

"Art. 30- ...........................................................
§ 20 - Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se

inapto para exercer as atribuições especificas de seu cargo, serão
assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, promovendo-se
a sua readaptação no prazo de cento e vinte dias, em outra função,
com atribuições e responsabilidades compatíveis com sua eventual
limitação, a contar da data do laudo médico atestando sua aptidão
física e mental para ser readaptado, facultada a convocação ex
officio" em prazo inferior, para readaptação funcional em situações
clínico-ocupacionais de incapacidade laborativa parcial definitiva.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Marcelo Gonçalves - Olirito Godinho - Maria José Haueisen -

Wanderley Ávila - Maria Tereza Lara - Ambrósio Pinto - Antônio
Genaro - Dimas Rodrigues - Sebastião Costa - Antônio Andrade -
Rêmolo Aloise - Ivo José - Mauri Torres - Antônio Júlio - José
Henrique - Ivair Nogueira - Glycon Terra Pinto - Jorge Eduardo de
Oliveira - Dalmo Ribeiro Silva - Marco Régis - Nivaldo Andrade -
Dilzon Meio - Luiz Menezes - Eduardo Hermeto - Luiz Tadeu Leite -
José Braga - João Pinto Ribeiro.

Justificação: Esta proposta tem por objetivo, em primeiro lugar,
corrigir, o mais rapidamente possível, uma distorção que vem
ocorrendo com os servidores públicos vítimas de doença ou acidente
que os impossibilita de continuar exercendo as funções que lhes
foram originariamente atribuídas; e, em segundo lugar, promover a
unificação da nomenclatura para o fenômeno jurídico disciplinado pelo
dispositivo em questão, de modo a dar inequívoca vigência à lei
estadual que trata do assunto, a saber, o Estatuto dos Funcionários
Públicos, notadamente os arts. 81 a 86 dessa lei.

Entendemos que a diferença de nomenclatura, no caso, entre a
Constituição e a lei, muito provavelmente, ensejou a edição de
resoluções e instruções normativas, de alcance infralegal, objetivando
regulamentar o dispositivo constitucional que se pretende alterar. Não
haveria maiores problemas se essas normas não estabelecessem um
prazo muito longo para se promover o mencionado ajustamento ou
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readaptação, causando prejuízos ao serviço público e desconforto
ao servidor, obrigado a esperar no mínimo seis meses para ser
reaproveitado.

Assim sendo, esta proposição revigora a lei estadual vigente e
estabelece um prazo inferior, em casos excepcionais, peremptório,
determinando menos desperdício de recursos humanos, mais
agilidade na burocracia do serviço público e mais conforto psicológico
para o servidor doente ou acidentado, que, assim que estiver
recuperado para exercer outra função, será rapidamente ajustado,
readaptado e finalmente aproveitado em algum outro serviço,
compatível com sua deficiência.

Por ser justa e oportuna, esperam seus subscritores a aprovação da
proposta.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.082/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Limeira do Oeste, com sede no Município de
Limeira do Oeste.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE de Limeira do Oeste, com sede no
Município de Limeira do Oeste.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Reuniões, de junho de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-

AFAE de Limeira do Oeste é uma sociedade civil sem fins lucrativos
de duração indeterminada que tem por finalidade precípua promover
medidas que visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar dos
excepcionais e a estimular a realização de programas de prevenção
de toda forma de deficiência.

Importa ressaltar que a entidade está em pleno funcionamento há
mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas
que nada percebem pelo exercício de suas funções.

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

PROJETO DE LEI N° 1.08312000
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica

Trabalho, Fraternidade e Justiça n° 227, com sede no Município de
Betim.

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

Loja Simbólica Trabalho, Fraternidade e Justiça n° 227, com sede no
Município de Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
lvair Nogueira
Justificação: A entidade citada é uma sociedade civil com

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que não remunera os
membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens ou
bonificações a dirigentes. Encontra-se em funcionamento regular há
mais de dois anos, prestando serviços, ca racterizad ores de sua
função social, nas áreas de educação e cultura.

Além disso, a entidade preenche, de acordo com os documentos em
anexo, todos os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, razão pela
qual certamente contará com o apoio dos nobres pares desta Casa
para ser agraciada com o titulo declaratório de utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.46812000, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento de trecho da
MG-229, entre os Municípios de Senhora do Podo e Dom Joaquim. (-
A Comissão de Trânsporte.)

N° 1.46912000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja
transcrita nos anais da Casa cada da professora aposentada Maria
Lúcia Loureno dos Santos, publicada na coluna "Cartas à Redação"
do jornal "Estado de Minas", em 21612000.
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N° 1.47012000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja

transcrito nos anais da Casa o editorial "Demagogia e Politicagem",
publicado no jornal "Estado de Minas" de 111612000. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Ronaldo Canabrava e outros, Paulo Piau e Bilac Pinto.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

do Trabalho (2) e dos Deputados Marco Régis (2), Wanderley Ávila,
Bilac Pinto e Marcelo Gonçalves.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado José

Braga, ilustres parlamentares presentes, senhoras e senhores que
nos visitam, membros da imprensa, povo de Minas Gerais, gostaria,
inicialmente, de tecer comentários acerca de um ato acontecido em
Montes Claros e que nos causou uma indignação muito grande.

Em princípio, pode parecer que eu não tenho nada a ver com esse
ato, mas gostaria de comentá-lo para chegar ao cerne do meu
pronunciamento. Quero referir-me - vejo aqui parlamentares do PDT -
à intervenção do PDT no diretório municipal de Montes Claros
acontecida nesta semana. Entendo que qualquer intervenção de
qualquer diretório em qualquer partido tem que estar fundamentada
em fatos que venham a justificar um ato de tamanha violência como
aconteceu em Montes Claros. Jamais por motivação política. O
diretório de Montes Claros já foi constituído há muitos anos e teve nas
últimas eleições municipais a felicidade de eleger vários Vereadores.
Nas eleições estaduais, concorreu com candidatos próprios em
Montes Claros a vagas na Câmara Federal e na Assembléia
Legislativa do Estado.

Após várias reuniões daquele diretório - e tivemos oportunidade
participar não das reuniões, mas das deliberações -, o partido se
estruturou e passou a ter condições de apresentar uma grande chapa
e eleger Vereadores para a Câmara Municipal daquela cidade. Por
solicitação de dois parlamentares, hoje o compõem quatro
Vereadores. O diretório foi, de uma maneira antidemocrática,
agredido, e ocorreu a intervenção com a motivação única e
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exclusivamente política.

Hoje, na parte da manhã, procurei o Deputado José Braga, que,
neste momento, . preside a nossa sessão - é o nosso l - Vice-
Presidente -, majoritário pelo PDT em Montes Claros, e ele me
afirmou que em nenhum momento teria partido dele essa decisão, ou
pelo menos a sugestão de ocorrer a intervenção no PDT de Montes
Claros. Antes de fazer esse pronunciamento, tive o cuidado de
perguntar ao Deputado José Braga quais foram os verdadeiros
motivos dessa intervenção. S. Exa. me garantiu que não teve
nenhuma participação.

Baseado nesse fato, entendemos que a intervenção no PDT de
Montes Claros foi por motivação política, pelo fato de o PDT hoje estar
aliado ao atual Prefeito do PFL, ex-Deputado Jairo Ataide. Inclusive
empresta à administração do Prefeito Jairo Ataíde dois bons nomes,
compondo o primeiro escalão da atual administração. A Secretária da
Educação e o Secretário do Planejamento são do PDT. Além de
vários outros cargos de confiança do Prefeito Jairo Ataíde.

Sr. Presidente, encerro as minhas considerações a respeito do PDT,
mesmo porque não teria o direito de aprofundar-me mais na análise
dessa atitude do partido em Montes Claros.

Mas passo a outra consideração que entendo ser oportuna neste
momento que vivemos, que é a interferência política na vida dos
municípios. Acredito piamente que qualquer município que tenha seus
partidos políticos constituídos, tenha seus diretórios, tenha vida
própria, independentemente de qualquer partido, não pode ser
agredido dessa maneira.

Falo inclusive pelo meu partido, o PSDB, que também tentou fazer
um ato de intervenção no município. Prontamente fomos contra essa
decisão, deixando nossa posição muito clara na reunião do nosso
diretório, porque penso que não temos direito de interferir nas
decisões políticas de qualquer município.

Entendo que o povo tem que ter liberdade para escolher seus
representantes; que os candidatos a Vereadores também devem ter
direito de apresentar seus nomes e, por decisões democráticas de
maioria, fazer suas coligações da forma como interessar a cada
partido.

0 Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Deputado Carlos
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Pimenta, na qualidade de Vice-Líder do PDT, não poderia, em
hipótese alguma, após ouvi-lo atentamente, e dado o respeito e a
admiração que tenho por V. Exa., deixar alguns pontos esclarecidos,
porquanto o nosso Líder, Deputado Marcelo Gonçalves, que é a
pessoa que poderia esclarecer melhor essa situação levantada pelo
nobre colega, não se encontra presente.

Talvez por deferência à minha pessoa, por questão ética, quando V.
Exa. falou que dois parlamentares pediram essa intervenção...

O Deputado Carlos Pimenta* - Não, não. V. Exa. está enganado.
Disse da oportunidade de fazer o discurso que estou fazendo na
presença de parlamentares do PDT. Não citei parlamentares que
teriam provocado esse ato, muito menos essa afirmação sairia de mim
contra V. Exa, de quem conheço muito bem o passado de luta,
democracia e respeito.

O Deputado Bené Guedes (em aparte)* - Muito obrigado. Peço
desculpas por ter-lhe interpretado mal.

Quero dizer que, pelo que conheço dessa questão de Montes
Claros, o Presidente do nosso partido, Deputado Olímpio Reis Lee,
mais conhecido como Lee na região, foi contatado, e todo o partido
viu-se numa situação bastante difícil, em função do candidato a
Deputado Federal, que dobrou com ele lá - se não me engano, seu
nome é Cláudio Pereira e teve cerca de 23 mil votos.

Houve reivindicação para que o partido tivesse a chance de crescer,
de participar mais. Essa situação foi exposta para o nosso Líder
Marcelo Gonçalves, que não pôde ir à reunião e foi representado por
mim. Não faço política naquela região de Montes Claros, do Norte de
Minas, mas tenho uma grande amizade com o atual Prefeito,
Deputado Jairo Ataíde, que foi nosso colega aqui, pessoa que prezo
muito também.

O que houve, na verdade, foi uma tomada de posição do partido,
sim, que contemplou os dois lados, as duas situações. Pelo que foi
falado pelo nosso Presidente, seria constituída, então, uma comissão
provisória por uma pessoa isenta em relação ao processo. Essa seria
a participação em Montes Claros, e os dois lados ficariam com duas
pessoas.

Posso dizer-lhe que realmente aconteceu isso, O Presidente do
partido, no caso, o Deputado Lee, tomou uma decisão que talvez não
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quisesse, mas o fez principalmente em função desses 23 mil votos
do candidato a Deputado Federal, que o ajudou sobremaneira a
chegar em Brasília.

Era isso que gostaria de falar a V. Exa. Acho que a sua fala em nada
diminuiu o PDT. Muito pelo contrário, V. Exa. está sendo explícito e
colocando com propriedade os acontecimentos.

O Deputado Carlos Pimenta* - Entendo perfeitamente a defesa de V.
Exa. relativamente ao fato acontecido. Ela será encaminhada ao
partido, e tenho a certeza de que lhe será dada uma outra versão dos
fatos. Poderia ser qualquer outro partido. Apenas queria mostrar que
nesse processo, em que estamos procurando nos firmar
politicamente, que a democracia, para que se implante na sua
totalidade, exige respeito às decisões. Entendo que o processo
democrático pressupõe que um dos lados venha obter a maioria da
aprovação, e essa maioria deve ser acatada, respeitada. Na verdade,
não foi o que aconteceu em Montes Claros. O que lá tem acontecido,
eu chamaria de desespero político, porque o atual Prefeito, Jairo
Ataíde, tem feito uma grande administração. Uma pessoa séria,
idônea, assim como outros ex-Prefeitos. Creio que, quando o Prefeito
está trabalhando com responsabilidade, deve ser respeitado pelo seu
trabalho. Ainda ontem, estivemos em Belo Horizonte fazendo visitas a
órgãos responsáveis pela segurança pública, e Montes Claros será
pioneira na implantação de um programa de vigilância municipal,
totalmente financiado pelo município, para preencher as lacunas
deixadas pela segurança pública do nosso Estado. Montes Claros
estará criando um serviço próprio de segurança à população. E uma
cidade que investe no social e vai inaugurar a maior obra de Minas
Gerais com recursos próprios do município, um grande "shopping",
com 376 lojas para a população de baixa renda, além dos 120km
lineares de asfalto nos bairros. Enfim, a cidade está demonstrando
que tem uma boa administração.

Entendo que, por causa disso, algumas pessoas não afeitas à
democracia estão dando um golpe dessa natureza, infelizmente,
usando o PDT de Montes Claros, um partido de tradição de luta, de
apoio ao trabalhador, que sempre respeitou as decisões da maioria.
Hoje o PDT sofreu uma intervenção, um golpe, uma punhalada nas
costas, contra a maioria esmagadora, mais de 95% dos membros do
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partido, que apresentaram candidatos que comporiam uma
coligação majoritária com o atual Prefeito. E o desespero da eleição.

Espero que todos nós, parlamentares, tenhamos a dignidade de
denunciar, desta tribuna, o massacre que estão querendo fazer,
principalmente contra as pessoas sérias, que trabalham com
dignidade.

Além dessa denúncia, apresento as minhas escusas ao PDT por ter
citado o partido, que, infelizmente, prestou-se a essa manobra política
mesquinha, antidemocrática, em Montes Claros, para o favorecimento
de um grupo político que está sentindo que sofrerá uma derrota
fragorosa nas umas, no dia 10 de outubro. Muito obrigado.

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

senhoras e senhores da imprensa, visitantes, mais uma vez venho a
esta tribuna para falar sobre a minha base eleitoral, região onde nasci,
criei-me e vivo, que são os vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O
estigma que o vale do Jequitinhonha carrega, de portar um dos mais
baixos índices de desenvolvimento humano do País, incomoda a sua
população e é o maior desafio para os que desejam, ardentemente,
produzir, gerar empregos e criar riquezas capazes de transformar a
região e de estancar as chagas da miséria e da desigualdade.

Se o mundo vive o impacto das transformações econômicas e
sociais que marcam esse final de século, temos a convicção de que
tais mudanças, antes de representarem o final de um ciclo na
existência das nações, representam o começo de algo novo.

E, como a história nos conta que todo começo de um ciclo se faz
com a abertura de grandes oportunidades, arrebatando possibilidades
para promover o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas, o povo
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri está determinado a inserir-se
nessa nova conjuntura, a fim de reduzir a distância que o separa das
regiões mais desenvolvidas.

Está mais do que provado que a brava gente de nossa região não se
omite a dar as respostas positivas todas as vezes que o poder público
desenvolve ações que se revertam em ganhos para a região. Nos
últimos anos, o vale do Jequitinhonha, especificamente, alcançou
conquistas que estão modificando a sua realidade.
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A sua inclusão na SUDENE, que veio antecedida de uma longa e

comovente mobilização de toda a sua população, através das
lideranças locais, devolveu a auto-estima à população e favoreceu o
surgimento de negócios, sobretudo a partir da presença do Banco do
Nordeste e de seus agentes de desenvolvimento.

Enfatizamos a necessidade da instalação de três agências regionais
do Banco do Nordeste nas cidades-pólos de Almenara, Araçuaí e
Capelinha, para dar celeridade na solução dos entraves burocráticos e
consolidar a atuação da instituição no vale do Jequitinhonha.

A disposição para o trabalho, ora predominante na região, está
mudando os conceitos em todos os níveis da produção. Esse
ambiente favorável para investimento em novos negócios contamina,
positivamente, grandes, médios e pequenos produtores rurais, que
encontraram no Banco do Nordeste o parceiro ideal.

Impulsionados pelo desejo de trabalhar, e muito, e queimar etapas,
com vistas a tornar mais curto o caminho que os distanciam das
modernas tecnologias, vários produtores do vale do Jequitinhonha
estão utilizando os recursos da irrigação em diferentes projetos
agropecuários.

Conscientes de que a irrigação é um valoroso instrumento, do qual o
agricultor não pode abrir mão para alcançar os novos patamares
demandados pela moderna agricultura, esses produtores estão
ingressando na atividade cafeeira.

Um desses exemplos é Capelinha, onde a implantação da
cafeicultura transformou o cenário sócio-econômico do município.
Também a fruticultura se expande em grande escala.

A produção mineral é outra atividade que se desenvolve. Em
Medina, temos a extração do granito, gerando emprego e renda. Em
Araçuaí e ltinga há o feldspato; enquanto, em Pedra Azul e Salto da
Divisa, temos o grafite em plena produção. Em Turmalina e Minas
Novas, cresce um importante pólo moveleiro, a partir da utilização do
maciço de eucalipto da região.

A usina de lrapé, no rio Jequitinhonha, com previsão da CEMIG de
ter a sua construção iniciada ainda em junho, será um fator
considerável de geração de emprego e energia, além de possibilitar a
implantação de inúmeros projetos de irrigação.

Esse é um importante avanço em busca da tão desejada
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diversificação da atividade económica numa região onde,
tradicionalmente, predominou a pecuária e a agricultura de
subsistência.

Esse salto de qualidade que está se iniciando em todo o vale do
Jequitinhonha, em diversos segmentos produtivos, é também visível
na pecuária.

A preocupação em produzir um rebanho de qualidade, a partir do
melhoramento genético, de cuidados fitossanitários e de melhor
pastagem, tem favorecido o aumento da produção de gado livre da
aftosa.

Esse gado de qualidade atingiu as condições de fornecer uma carne
nobre, de acordo com os mais altos padrões de exigência do mercado
internacional. Diz o preceito constitucional que a educação é direito de
todos e dever do Estado. E a ciência acrescenta que a educação é
uma condição para o pleno desenvolvimento da pessoa humana.
Mesmo não sendo, por si só, garantia de emprego, a educação é o
pressuposto insubstituível para a inserção das pessoas no mundo do
trabalho, além, é claro, de ser o elemento de construção da cidadania.
Essa necessidade de acesso ao mundo do conhecimento é exigência
de uma nova regra mundial, em que a competição e o seletivo
mercado de trabalho impõem essas condições. A vista dessa
assertiva, a educação, em vários municípios, prospera nos vales do
Jequitinhonha e Mucuri, oferecendo escola de qualidade, dentro de
uma proposta pedagógica de integração entre família e escola, que
cresce a partir do ensino fundamental e médio e, agora, de forma
alvissareira, com o ensino superior, com a presença indefectível da
UNIMONTES na região. Desde janeiro, a UNIMONTES está instalada
nos Municípios de Pedra Azul e Joaima, onde oferece o curso de
licenciatura plena para a qualificação dos professores.

Em Capelinha, estão em funcionamento os cursos superiores de
Matemática e Letras.

Em Joaíma, a UNIMONTES oferecerá 100 vagas para os cursos de
História e de Matemática, com o inicio das aulas marcado para
agosto, e o vestibular, em julho. Em Pedra Azul, outras 100 vagas
serão abertas para os cursos de Educação Física e de Geografia, que
começam em janeiro. Os municípios da Comarca de Aguas Formosas
deverão receber, em breve, os cursos de nível superior da
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UNIMONTES.

A partir de agosto deste ano, a UNIMONTES marca, definitivamente,
a sua presença na região, com a instalação de seu "campus" na
cidade de Almenara, realizando o seu primeiro vestibular para
graduação nos cursos de Pedagogia e Letras.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Deputado Márcio
Kangussu, neste momento, o vale do Jequitinhonha orgulha-se do seu
filho, pelo trabalho que vem desempenhando, pela luta e pela parceria
no intuito de fortalecer o Norte de Minas, restaurando a nossa região.
Graças a Deus, saímos do discurso para a produção física, humana e
intelectual e para a transição do potencial para o produto. Quando nos
consolidarmos enquanto produto, passaremos a representar mais
para o PIB de Minas Gerais. Com certeza faremos com que Minas
tenha orgulho das nossas gerais.

Quando falam da UNIMONTES, tocam o meu coração, porque sou
fruto dessa Universidade. Formei-me lá e sou professora. Hoje
ficamos, até às 12h30min, discutindo sobre a necessidade da
execução do plano de carreira e de cargos e salários das
universidades estaduais de Minas Gerais. Discutimos, também, sobre
a necessidade e a urgência da convocação de concurso público, pois
somente 50% do quadro da UNIMONTES é efetivo, e, com relação à
UEMG, somente 20%. Não podemos construir uma universidade mais
comprometida e sólida se o Governo do Estado não der condições
para que os professores, os funcionários e as fundações agregadas à
UEMG e à UNIMONTES possam ser efetivos. Muito mais do que o
avanço e a transição para produto é serem instrumentos claros e
efetivos. Que bom que a nossa região tem um filho como V. Exa.
nesta Casa. Fico feliz pelo fato de a nossa UNIMONTES estar sendo
chamada para fazer uma parceria por sua região.

O Deputado Márcio Kangussu - A UNIMONTES não é orgulho
apenas para Montes Claros e para o Norte de Minas, mas para todo o
Estado e, em particular, para o Jequitinhonha e para o Mucuri. Essa
Universidade dá um grande exemplo de como contribuir para o
desenvolvimento econômico, social e cultural da região Norte, dos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri, tornando-se fator de integração
regional.

0 Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Meu caro
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Deputado Márcio Kangussu, tive a oportunidade de acompanhar V.
Exa. algumas vezes ao vale do Jequitinhonha, em Capelinha, onde
houve audiência pública. E agora, recentemente, estivemos em
Almenara, tratando da erradicação da febre aftosa. Gostaria de
cumprimentá-lo pelo seu trabalho nessa região. Havia aquele discurso
de o vale do Jequitinhonha ser chamado eternamente de 'vale da
miséria". Parece que as pessoas que diziam isso nem sempre eram
da região. O que podemos sentir é prosperidade no vale, apesar de as
políticas públicas não darem muito apoio. O vale tem uma classe
dirigente de altíssimo nível, tanto no setor rural como nos setores
comercial e industrial, que resiste a tudo. Passei por lá acompanhando
a cavalgada Diamantina-Porto Seguro e pudemos ver que em
determinados trechos do vale demora-se 2 horas para rodar 30km. A
medida que entramos na Bahia, em 30 minutos rodamos de 120km a
150km. Apesar disso, o vale resiste e vem produzindo riquezas para
Minas Gerais. Hoje, podemos constatar que só a região de Capelinha
e Itamarandiba têm 60.000ha de café do tipo para exportação. Isso
ninguém nunca falou que o vale tem. E V. Exa., como um grande
embaixador da região, está buscando verbas constitucionais,
vinculadas à educação, para promover o desenvolvimento da região.

Queria cumprimentá-lo e agradecer a oportunidade de nos ter
conduzido até o vale para participarmos daquelas audiências públicas,
quando pudemos ver uma parte tão boa de Minas Gerais e tão
discriminada. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu - Nobre Deputado João Batista de
Oliveira, a sua sensibilidade não é novidade nesta Casa. V. Exa.
entendeu bem o espírito de nosso pronunciamento, que é mostrar as
potencialidades e o valor dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Faltam-nos apenas condições; o desenvolvimento, sabemos fazê-lo. E
já está agendada a presença dos Deputados em Joaíma para
participar de uma cavalgada.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado Márcio
Kangussu, meu companheiro, quero cumprimentar V. Exa. pelo
belíssimo trabalho em prol de nosso Estado, em prol de nossa região,
o vale do Jequitinhonha. Estivemos lá há 15 dias, presidindo a
Comissão de Agropecuária, e sentimos de perto o carinho daquele
povo pelo Deputado Márcio Kangussu. Quero dizer que V. Exa. faz
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muito bem em levar a UNIMONTES para o Jequitinhonha. Onde há
um CUrSO superior, os empresários chegam para investir. V. Exa. está
de parabéns e pode contar com o meu apoio e, com certeza, com o
apoio de todos os Deputados desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu - Muito obrigado, nobre Deputado
Dimas Rodrigues, que também é votado no vale do Jequitinhonha.

É necessário que se fortaleça o apoio do Governo para que a
UNIMONTES possa avançar nesse processo. Para isso, tramita nesta
Casa a Proposta de Emenda à Constituição n° 24, com substitutivo de
minha autoria, o qual dá condições financeiras para o nosso processo
de criação, implantação e manutenção de outros cursos superiores
nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Com 21 cursos de
graduação, dos quais 16 estão em funcionamento em sua sede, em
Montes Claros, a UNIMONTES está em permanente processo de
expansão de suas atividades. São mais de 5 mil alunos matriculados.

Fica registrado o agradecimento sensibilizado da população dos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri à diretoria da UNIMONTES.
Expressamos esse agradecimento na pessoa do Reitor, o eminente
Prof. José Geraldo de Freitas Drumond, que teve a percepção e o
desprendimento de promover a interiorização do ensino na nossa
querida região. Não é difícil entender o alcance e a projeção de uma
instituição como a UNIMONTES, cujas diretrizes a nortear sua política
destaca como principal capítulo o compromisso com o
desenvolvimento de atividade de ensino, pesquisa e extensão.

O vale do Jequitinhonha dá sinais incontestes de que rompe,
a finalmente, o isolamento e a escuridão seculares em que se achava
o submetido.

Quero registrar também que, dentro desse processo de
desenvolvimento, a administração de Pedra Azul, do Prefeito Ricardo
Mendes Pinto, consegue mais um tempo ao levar a telefonia celular
para a cidade, no dia de seu aniversário, na última quinta-feira.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.

o • Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores e senhoras que nos visitam, em primeiro lugar,
gostaria de congratular-me com o Deputado que me antecedeu por
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seu pronunciamento e trabalho. Sem dúvida alguma faço minhas
suas palavras, assim como faço minhas as palavras do Deputado
João Batista de Oliveira, que enaltecem a legislatura do Deputado
Márcio Kangussu, considerando-o um dos autênticos representantes
da região do vale do Jequitinhonha, onde tenho o privilégio de ser
votado em algumas cidades. Vejo na pessoa do Deputado Márcio
Kangussu um dos representantes mais legítimos e autênticos da
região, e a população da região espera bastante de sua atuação.
Estarmos a seu lado significa respeitarmos seu mandato e o povo do
vale do Jequitinhonha, que o elegeu de forma brilhante.

Além disso, gostaria, Sr. Presidente, de anunciar, desta tribuna, que
nosso partido, o PMDB - estruturando-se para cumprirmos uma
agenda intensa, já que estamos disputando as eleições com
candidatura própria em quase todos os municípios de Minas, e
querendo avançar mais no que concerne aos representantes dos
municípios eleitos -, está realmente em uma verdadeira cruzada no
sentido de levar a sua bandeira ao interior do Estado e à Capital. Esse
não é um trabalho fácil, mas muitos de nós o fazemos com muita
alegria e responsabilidade.

Portanto, quero chamar a atenção de todos os companheiros,
especialmente do interior, para que, na medida do possível, nós, da
executiva do partido, simpatizantes e militantes do PMDB, estejamos
juntos, levando a bandeira do partido e fazendo o maior número de
Vereadores e Prefeitos pelo Estado afora. Sr. Presidente, como um
dos Deputados mais votados em Belo Horizonte, digo, com muita
alegria, que formalizamos a constituição de uma comissão que
representará a executiva do partido e seu diretório.

Infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade de montá-lo, mas
essa comissão, além dos trabalhos com vistas à eleição de 1 1 de
outubro, também tratará da constituição do diretório municipal do
PMDB, em Belo Horizonte. E muito importante para o PMDB voltar à
Prefeitura da Capital. Assim, formalizamos a comissão, que é
composta pela Deputada Federal Maria Elvira, pelos Vereadores Totó
Teixeira, Líder da Bancada; Geraldo Félix, integrante da Bancada do
PMDB na Câmara e um dos históricos do partido; por mim, Deputado
Estadual, majoritário do PMDB em Belo Horizonte; e por uma
representante de jornal, Adriana Miler, que representa também o
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PMDB Mulher. Coube a mim o cargo de Presidente dessa
comissão. Portanto, a partir de agora, junto à executiva do partido,
que também integro, junto ao nosso Presidente, Armando Costa, e
junto à nossa candidata, Deputada Federal Maria Elvira,
intensificaremos os contatos a fim de fazer uma coligação mais ampla
com o objetivo de levar a nossa candidata Maria Elvira à Prefeitura de
Belo Horizonte.

No ano passado, desta tribuna, já preconizava que o PMDB teria a
sua candidatura própria em Belo Horizonte. No entanto, muitos
duvidaram disso. Naquela oportunidade - como Vereador que fui por
16 anos e um dos fundadores do PMDB em Belo Horizonte - comentei
sobre a importância de o nosso partido ter o seu próprio candidato à
Prefeitura. Na última eleição para Prefeito, quando emprestamos o
nosso apoio ao Dr. Célio de Castro, dizia que era um excelente nome
para o partido - não tínhamos dúvidas sobre isso -, mas para a chapa
de Vereadores era o pior nome, porque não agregava votos para a
legenda do PMDB, pois nas propagandas oficiais aparecia somente o
seu número e não aparecia o nosso 15. Por isso, na última eleição
para Vereador, em Belo Horizonte, a "performance" do PMDB foi a
pior dos últimos tempos, isto é, desde 1982. Fizemos apenas dois
Vereadores, eu e o Geraldo Félix, que foi eleito com a sobra dos
votos, senão teria sido eleito apenas o Vereador Márcio Cunha.

Isso é importante para demonstrarmos que o crescimento do partido
e a sua presença em Belo Horizonte se darão mais fortemente com
uma candidatura própria. Portanto, a candidatura da Deputada
Federal Maria Elvira é irreversível e está crescendo. Tive a
oportunidade de conversar com alguns amigos de São Paulo e fiquei
sabendo que nessa cidade haverá polarização das candidatas Marta
Suplicy e Luiza Erundina, numa demonstração de que o eleitorado
sabe que contar com uma mulher à frente da Prefeitura é boa opção,
constituindo-se em algo de novo para os municípios. Assim, a
candidatura da Deputada Maria Elvira vem crescendo e foi lançada no
momento certo. Nós, do PMDB, temos orgulho de ter o seu nome
como nossa representante, como nossa candidata a Prefeita de Belo
Horizonte.

Estamos fazendo também um amplo investimento em nossa chapa
de Vereadores. Tínhamos dois, os Vereadores Geraldo Félix e Heitor
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Ruggio, mas hoje já contamos com mais quatro, que são os
Vereadores Enilson Heiderick, João Gualberto, Totó Teixeira e Maria
Lúcia Scarpelli. Enfim, Sr. Presidente, são seis Vereadores que
desejamos eleger. E - quem sabe? - sem dúvida alguma, com o nosso
esforço, com o nosso apoio, elegeremos além desses seis. Por isso,
Sr. Presidente, é motivo de orgulho dizer que, a partir de agora, com
essa comissão que está sendo constituída e com este Deputado
presidindo esta comissão, estaremos fazendo os contatos com os
mais diversos partidos, para ampliar essas possibilidades de
coligações. Hoje a Deputada Federal Maria Elvira tem todas as
chances, todas as qualidades para, efetivamente, se eleger Prefeita
de Belo Horizonte. Então, é com muita alegria, com muita satisfação,
mas acima de tudo com muita vontade que vamos participar dessa
campanha. Sabemos que não será uma campanha fácil, sabemos das
dificuldades, porque hoje, mais do que nunca, há uma certa descrença
por parte de nosso eleitorado, fruto, sem dúvida alguma, da falta de
definição de uma política clara. Nesse sentido, chamo a atenção para
o fato de que no Congresso Nacional se está discutindo a
probabilidade de uma reforma político-partidária. Isso tem de ocorrer.
Já não podemos conviver com essa balbúrdia partidária, com essa
quantidade de partidos, sem fidelidade partidária, sem nenhum tipo de
compromisso. Isso é realmente muito importante. E é em vista disso
que há a descrença por parte da população. Mas a população precisa
acreditar, precisa saber que existem "políticos" e políticos e que
existem pessoas que são capazes de defender o povo, que são
capazes de defender a sua comunidade, que são capazes de
enfrentar bem esta situação. E uma dessas pessoas é a Deputada
Federal Maria Elvira, que, insisto, tem todas as qualidades para ser a
futura Prefeita de Belo horizonte. E é por isso que a nossa bancada
nesta Casa, os 14 Deputados, estamos unidos na candidatura da
Deputada Federal Maria Elvira. Fizemos um encontro com a bancada
municipal, com a federal e com toda a nossa bancada, e hipotecamos
total apoio e solidariedade a ela.

Todos os Deputados de nossa bancada, independentemente
daqueles que são muito votados em Belo Horizonte, faremos um
trabalho para obter votos para a candidatura da Deputada Federal
Maria Elvira em Belo Horizonte. Por isso, Sr. Presidente, estamos
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trazendo a mensagem de nosso partido, como membro da
executiva do PMDB, de que o PMDB está estruturado. Portanto,
faremos campanha em todos os 853 municípios de Minas e, mais do
que isso, a nossa proposta e a nossa intenção é fazer de 400 a 500
Prefeitos do PMDB. Fazer o Prefeito em Belo Horizonte é hoje
vocação, é interesse, é compromisso do PMDB. A Deputada Federal
Maria Elvira é, sem dúvida alguma, a futura Prefeita de Belo
Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deutado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

evidentemente que, na condição de parlamentar desta Casa,
Deputado Estadual eleito majoritário em Montes Claros e em algumas
cidades do Norte de Minas, predominantemente no Norte de Minas e
no Jequitinhonha, temos evitado trazer a esta Casa assuntos da
política local, porque entendemos que neste parlamento são debatidos
os grandes assuntos de Minas Gerais, são discutidos os temas mais
relevantes do nosso Estado.

As nossas disputas locais, as nossas desavenças, que existem e
são normais no processo democrático, devemos deixar nas nossas
bases.

Nesta tarde, ouvi o pronunciamento de um colega Deputado
enaltecendo e defendendo a figura e a administração do atual Prefeito
de Montes Claros, e tenho evitado até agora tocar no assunto, mesmo
tendo recebido 26.000 votos naquela cidade, acho que esse
parlamento é mais afeito ao debate dos grandes temas do Estado.
Porém, estando presente, se me calasse, para os telespectadores que
nos acompanham, pareceria que concordamos corri tudo que se falou
da maravilhosa administração que estaria fazendo aquele Prefeito.
Portanto, até um pouco constrangido, sou obrigado a manifestar-me
com a indignação dos justos a contestar e a discordar. Quem conhece
Montes Claros sabe que aquela população, nas últimas eleições, viu-
se vitima de um engodo, quando fizeram várias promessas
mirabolantes, quando o atual Prefeito prometeu 45.000 novos
empregos, 16.000 casas, médicos de porta em porta, e, no entanto,
exatamente o contrário vem acontecendo, a tal ponto de algumas
indústrias terem sido fechadas nos últimos anos, sem que a Prefeitura
fizesse alguma coisa.
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Posso dizer que lá a situação é critica, o Prefeito vive péssimo

momento, e só mesmo discurso de aliados políticos podem ter a
possibilidade de mudar, ainda que num simples discurso, essa
realidade.

Estamos preparados para enfrentar as urnas, com o nosso
candidato Atos Evelino, e temos muita confiança, porque estivemos à
frente da Prefeitura de Montes Claros durante 14 anos, pela força do
povo, e para que esse povo volte a ter vez retomaremos a Prefeitura
daquela cidade.

Fizemos esse esclarecimento para não parecer que estaríamos
concordando com as loas proferidas aqui, em apoiamento às
maravilhas ditas da cidade de Montes Claros. Infelizmente, essa não é
a verdade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nas últimas semanas temos
acompanhado a imprensa da capital mineira. Os jornais "Estado de
Minas", "Hoje em Dia", "O Tempo" e outros órgãos da imprensa local
com repercussão nacional vêm denunciando a devastação, a
degradação do meio ambiente, especialmente da Serra do Curral, que
está estarrecendo a todos os mineiros, porque todos nós, mesmo os
do Norte de Minas, os do Jequitinhonha, os do Triângulo Mineiro e os
do Sul de Minas, em algum momento e de alguma forma, somos um
pouco belo-horizontinos, sentimos o sofrimento desta Capital e
queremos fazer alguma coisa para minimizar esse sofrimento e essas
dificuldades.

Pois bem, o que a imprensa mostrou com fotografias, da maneira
mais crua, é a degradação da Serra do Curral, e o jornal "Estado de
Minas", em uma de suas reportagens, buscou informações do Prof,
Pratini de Morais, mostrando um verdadeiro crime que está
acontecendo na região chamada APA SUL - Área de Proteção
Ambiental Sul.

Vários órgãos da imprensa mostram que o Governo precisaria agir
de maneira mais radical, mais determinada para evitar isso que está
acontecendo. Nó entanto, quando consultamos a legislação,
chegamos à conclusão de que existe apenas um decreto, ainda
exarado à época do Governador Hélio Garcia, que criou a Área de
Proteção Ambiental Sul e toda legislação genérica, mas não
específica, em relação a essa região da Grande 2H.
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Por essa razão tivemos a iniciativa - ainda antes dessa

divulgação feita - de apresentar um projeto de lei, que já está
tramitando nesta Casa com o número 1.052.

Dirijo-me ao egrégio Plenário da Assembléia Legislativa, muito mais
na condição de cidadão do que como parlamentar. Na condição de
cidadão nascido e criado na seca, onde a água, posso dizer, vale
ouro, ou mais do que isso, vale a vida humana. Sinto-me, assim,
autorizado a alertá-los de que, caso não sejam adotadas medidas
preventivas eficazes, assistiremos à transformação em deserto de
grande área situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
sobretudo ao sul da Capital, onde se encontram localizadas empresas
minerárias de grande porte, que, no intuito de extrair o máximo, usam
e abusam do direito de maquiar dados apresentados ao Estado e
prometer mundos e fundos. Estão sempre certas de que nada
cumprirão e de que por nada serão cobradas nesse País de 500 anos
de impunidade, ou melhor, no Pais que pune aqueles que não
deveriam ser punidos e consagra a contravenção declarada.

Esses dados são, muitas vezes, reinterpretados de modo a
privilegiar grandes empreendimentos minerários, em detrimento da
qualidade de vida das populações.

Embora muitos desses número possam, em princípio, dizer pouco,
podem representar o desaparecimento de mananciais inteiros,
impedindo seu uso para abastecimento de milhares de residências.

As captações de Mutuca, Fechos, Catarina e Barreiro, além de
diversos outros tributários do rio das Velhas, dos quais a COPASA
recolhe a água que serve às populações de Belo Horizonte e de sua
Região Metropolitana, estão sob ameaça constante da fúria extrativa
que se abate sobre alguns setores de nossa economia. Em muitos
casos, a imensa devastação necessária à extração de grandes
quantidades de minério de ferro pode atingir e mesmo ultrapassar a
profundidade das fontes de água mais significativas de dado
manancial. O minério de ferro tem que ser extraído em imensas
quantidades, já que o preço de venda no mercado externo é muito
baixo. Trocam-se toneladas de ambiente por escassos dólares. A
profundidade das cavas, portanto, é fator critico para a possibilidade
de sobrevivência dos cursos de água.

0 que se observa é que muitas empresas de baixa qualidade
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gerencial mascaram as informações que fornecem ao Estado,
numa tentativa de burlar o entendimento público e extrair apenas
segundo suas próprias conveniências.

Por isso, não podemos ficar alheios a essa sucessão interminável de
equívocos e nem deixar que prevaleçam unicamente os interesses
dos empreendimentos minerários.

As avaliações financeiras desses empreendimentos, aparentemente,
dão pouca consideração ao fato de os lucros estarem ancorados na
sede da população. Entretanto, muitas das iniciativas dessas
empresas deverão ser contidas ou mais firmemente reguladas. E isso
antes que males maiores ocorram, como conseqüência do desrespeito
ao sagrado e inalienável direito do cidadão de ter acesso à água.

Adicionalmente, é essencial que os parcelamentos do solo, o
comércio e os outros setores industriais também sejam agraciados
com permissão de instalação ou operação, somente após criteriosos
estudos, no âmbito da gestão colegiada proposta pelo projeto de lei
que acabamos de apresentar. Caso contrário, estaremos incentivando
a proteção do ambiente, de um lado, e fomentando sua degradação,
de outro.

Por fim, devo esclarecer a todos que o projeto que ora submeto à
consideração desta Casa foi baseado em dois decretos, que são:
Decreto n° 35.624, de 816194, que declara como Área de Proteção
Ambiental a região situada nos Municípios de Belo Horizonte,
Brumadinho, Caeté, lbirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e
Santa Bárbara e dá outras providências; e Decreto n° 37.812, de
813196, que altera os arts. 40 e 50 do primeiro.

O fato de o projeto de lei que apresento se basear em decretos
ainda em vigor poderia inspirar em meus pares a seguinte indagação:
por que transformar em lei dispositivos normativos em vigência?

Eu diria que o que é feito por um homem, em geral, não é melhor do
aquilo que é feito por todos. Se representamos o povo de nosso
Estado, cabe a nós, e a ninguém mais, a iniciativa e o empenho em
proteger o que temos de mais essencial: o ambiente no qual vivemos
e criamos nossos filhos.

Se para alterar ou invalidar um decreto bastam a vontade e a
assinatura de um homem, as alterações em leis terão que se
submeter ao crivo do povo. Para a criação da Área de Preservação
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Ambiental ao Sul da Região Metropolitana - APASUL - é, portanto,
absolutamente necessária a existência de lei especifica, não alterável
por simples assinatura. Que seja lei e que o Poder Executivo seja
consultado, mas não possa decidir, solitariamente, sobre eventuais
mudanças em seu texto.

A transformação de grandes áreas em desertos é algo que não
podemos e nem iremos deixar como herança para nossos filhos.

Tendo em vista essa argumentação, apresentamos um projeto de lei
criando a Área de Proteção e Preservação Ambiental Sul de Belo
Horizonte - APASUL -, um projeto completo que já vem sob o crivo da
análise dos estudos de algumas entidades, organizações não
governamentais de preservação do meio ambiente, que conta, tenho
certeza, com o bom entendimento das entidades ambientais do
Estado de Minas Gerais. Tenho certeza de que se trata de assunto
que será debatido na Casa com a coragem que sabemos existir junto
aos nobres parlamentares deste Poder. Entendemos que agora é
preciso haver esse esforço, para conter a atividade predatória das
empresas mineradoras, sob pena de termos, em pouco tempo, a bela
Capital dos mineiros em situação totalmente fora daquilo que
queremos em termos de clima e de meio ambiente.

O projeto de lei que tomou o n° 1.052 está tramitando na Casa, já
está na Comissão de Justiça. Ainda hoje, na reunião dos Lideres,
solicitamos ao Presidente Deputado Anderson Adauto e aos demais
Lideres presentes que se agilizasse a tramitação desse projeto, para
que rapidamente Belo Horizonte possa ter uma lei que proteja seu
meio ambiente, seus mananciais, e garanta o futuro para os nossos
filhos, porque, de uma forma ou de outra, estamos aqui em Belo
Horizonte porque é a Capital de Minas Gerais.

Portanto, antes que a imprensa desse o destaque que deu, estamos
acompanhando essa tendência, dando uma resposta imediata desta
Casa em relação à devastação da serra do Curral, para que
possamos ter a tranqüilidade e a serenidade de um futuro em que o
meio ambiente da Capital e da Região Metropolitana sejam
preservados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, senhores e senhoras, estamos usando esta tribuna
nesta tarde para apresentar inclusive um requerimento a respeito da
COMIG.

A COMIG está, de acordo com a publicação no "Minas Gerais" de 3
de junho, assinando convênio com diversas entidades e Prefeituras. O
que nos chamou a atenção é o convênio de R$850.000,00 assinado
com a Prefeitura de Ouro Fino, no Sul de Minas, para a construção de
um aeroporto municipal. E a justificativa é a de que é de grande
interesse para o Estado de Minas Gerais e para a COMIG, eis que
possibilita a integração aérea do município, facilitando o acesso às
estâncias hidrominerais, região em que a COMIG é proprietária de
grande patrimônio. Isso até seria aceitável, se Poços de Caldas não
fosse o pólo mais importante da COMIG e não quisesse a construção
de um aeroporto.

Temos ainda um convênio de R$550.000,00, assinado com a
Prefeitura de Monte Sião, visando à construção de uma ponte de
contenções no referido município. E outro de mais R$2.633.606,00
com a Prefeitura de Maria da Fé. A primeira questão que colocamos é:
Isso é realmente de maior interesse para o Estado? São essas obras
prioritárias?

Existem diversos outros convênios: convênio de R$54.000,00 com a
Prefeitura Municipal de Tapira; convênio de R$70.000,00 com a
Arquidiocese de Uberaba, e por aí afora. Mas o que nos chamou mais
a atenção foi esse último convênio, celebrado com as Prefeituras de
Maria da Fé e Cristina, no valor de R$2.633.000,00, R$1.000.000,00
para uma, R$2.000.000,00 para a outra, em torno de R$4.000.000,00.
E sua justificativa diz assim: "tendo em vista imprevistos decorrentes
de equívocos nos projetos do Departamento de Estradas de Rodagem
- DER - de Minas Gerais".

O que gostaríamos, Sr. Presidente - e este é o requerimento que
queremos apresentar -, é de convocar para vir aqui o Secretário da
Casa Civil, que também assina como Presidente da COMIG. (- Lê:)

- Lê requerimento em que pede seja convidado o Exmo. Sr.
Secretário da Casa Civil, Sr. Henrique Hargreaves, para, em Plenário,
fornecer informações a respeito dos convênios firmados entre a
COMIG e municípios mineiros, nos últimos dois meses.

Por que estamos querendo ouvi-]o? Primeiro, queremos saber se a
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Constituição do Estado admite que o Secretário da Casa Civil
possa acumular permanentemente a função de Presidente da COMIG.
Tivemos o cuidado de observar que os lucros dessa empresa ficaram
entre R$22.000.000,00 e R$24.000.000,00. E queremos saber da
aplicação da verba dos convênios que estão sendo assinados.
Estamos percebendo que a justificativa é apontar equívocos do DER,
que não sabemos quais foram. Desejamos saber quais foram esses
equívocos, por que esse dinheiro está sendo aplicado ali, e não em
Poços de Caldas, centro maior de interesse da COMIG. Queremos,
também, saber se todos os convênios assinados obedecem a um
critério de maior necessidade, urgência, de otimização da aplicação
dos recursos. A princípio, parece ser o principal objetivo de uma
companhia mineradora construir pontes, aeroportos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse é o motivo pelo qual estamos
protocolando esse requerimento, esperando merecer as devidas
explicações por parte do Sr. Hargreaves, devidas a nós, Poder
Legislativo, responsáveis por zelar pela fiscalização da aplicação dos
recursos. Queremos ter a segurança de que todos os recursos
aplicados no Estado o sejam da melhor maneira possível, produzindo
bons resultados, dentro de um critério de prioridades estabelecido
pela sociedade.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - V. Exa. traz assunto de real
interesse para o Poder Legislativo, que é um poder fiscalizador. Trata-
se de uma boa oportunidade para ser explicado o que é, hoje, a
COMIG, qual o seu objetivo, a sua estrutura, as suas diretorias, a
remuneração dos Diretores, enfim, para que serve, atualmente, a
COMIG. Há alguns anos, a COMIG, assim como as empresas que a
precederam, tinham determinados objetivos, tais como a exploração
de jazidas minerais, a exploração de águas minerais, o turismo.
Posteriormente, essas empresas foram se incorporando em uma
única empresa, denominada COMIG, assim como o caso da
METAMIG, da HIDROMINAS, que se transformaram em COMIG.
Hoje, a COMIG tem, como fonte de receita, o recebimento de
'royalties". Julgo ser importante que se esclareça se a empresa
apenas vive dessa remuneração, por que precisa ter essa estrutura,
por que está construindo pontes ou estradas, etc. E um momento
oportuno, Deputado, para que, através do seu requerimento,
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possamos obter informações abertas dessa empresa para darmos
uma satisfação a toda a sociedade mineira. Quando há uma notícia
dessa natureza, publicada no "Minas Gerais", esperamos que todos
possam ter conhecimento das razões que levaram o Governo a utilizar
a COMIG para fazer determinadas obras que, num primeiro momento,
nos parecem totalmente fora do seu objetivo social.

O Deputado Miguel Martini - E preciso, Deputado Mauro Lobo, dizer-
se que, quando uma empresa pública, uma estatal, dá prejuízo, o
dinheiro sai dos cofres públicos, do Tesouro, para cobrir possíveis
falhas. Quando ela dá lucro, por que é o Presidente da COMIG quem
define onde vai aplicar e por que isso não está constando no
orçamento, para ser avaliado pela Assembléia Legislativa? Se deu
lucro, então se aplica de qualquer maneira? Não estou dizendo que
não seja prioritário, queremos participar desse processo de discussão.
Tenho informações de que outros lugares também têm prioridade e
sequer foram mencionados.

E, principalmente, queremos saber se se justificam a estrutura e o
custo. Queremos fazer uma sabatina sobre tudo isso, quando o
Secretário aqui vier. E até mesmo questionar - e já pedimos à
assessoria para fazer esse levantamento - o fato de o Secretário da
Casa Civil, que também é Secretário de Comunicação Social, que
também é Presidente da COMIG, e está sendo Presidente de maneira
permanente, se isso está de acordo com os preceitos legais da
Constituição do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero

agradecer, desta tribuna, a homenagem que recebi, no último dia 31
de maio, na cidade de Juiz de Fora, quando recebemos a Medalha do
Sesquicentenário. Foi um momento muito feliz da minha vida,
porquanto, dentre nossos trabalhos ao longo do tempo, os mais felizes
ocorreram nessa cidade, terra do Deputado Alberto Bejani, que
também estava presente, para nossa alegria. Na época em que fomos
Secretário das Minas e Energia, tivemos participação efetiva na
questão do gasoduto. Tivemos, também, participação expressiva no
lançamento do "Luz de Minas 1", na cidade de Juiz de Fora, e,
também, quando inaugurada a Barragem de Chapéu Duvas, com a



rÀ

397
presença do Presidente do CESAMA, Dr. Marcelo Siqueira, e do
Ministro Krauser. Em virtude da nossa militância no esporte nessa
cidade, na época da TV Industrial, do nosso saudoso Dr. Sérgio
Mendes, posteiormente comandada pelo seu filho Geraldo Mendes,
sempre tivemos Juiz de Fora como a Capital da Zona da Mata. E uma
cidade que hoje é um pólo da educação, para onde os estudantes da
Zona da Mata sempre se dirigem e são acolhidos como filhos. Por
tudo isso, essa Medalha do Sesquicentenário representou muito em
nossa trajetória política, razão pela qual venho agradecer essa
honraria ao Prefeito Tarcísio Delgado, ao Presidente da Câmara da
cidade, Vereador Paulo Rogério, ao Presidente do Conselho da
Medalha, enfim, agradecer a todos os que, de forma direta ou indireta,
contribuíram para que nosso nome fosse aprovado dentre as 150
personalidades que foram homenageadas naquele dia, na cidade de
Juiz de Fora. Foi uma satisfação muito grande, e, nesta oportunidade,
agradeço, também, a confiança do povo da "Manchester Mineira".
Muito obrigado.

23 Parte (Ordem do Dia)
? Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotado o prazo

destinado a esta parte, a Presidência passa á 22 Parte da reunião,
com a 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei n° 99912000, do Deputado Edson Rezende, que dispõe
& sobre a concessão de autorização especial a servidor do Quadro do
; Magistério para freqüentar curso de licenciatura plena e dá outras
. providências, publicado em 6/5/2000, passe a tramitar como Projeto

de Lei Complementar n° 3012000, em razão da natureza da matéria.
Assim sendo, a Presidência despacha o projeto ás Comissões de

Justiça, de Educação e de Administração Pública, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 7 de junho de 2000.
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José Braga, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Trabalho (2) - aprovação, na 392 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei
n° 907/2000, do Deputado Ivo José; e, na 402 Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n o

s 746199, do Deputado Ambrósio Pinto; 887/2000,
do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 918/2000, do Deputado Antônio
Andrade, e 93312000, do Deputado Arlen Santiago; e dos
Requerimentos n o

s 1.425 e 1.430/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXVII do

art. 232, c/c o art. 191, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Ronaldo Canabrava e outros, em que solicitam seja o
Projeto de Lei n°450/99 submetido à apreciação do Plenário.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

596199, dos Deputados Anderson Adauto, Sargento Rodrigues e Cabo
Morais, que autoriza o Poder Executivo a doar à Ação Feminina de
Assistência Social do 40 Batalhão da Polícia Militar - AFAS - 4 1 BPM -
o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 92312000, que estabelece o processo
de produção da Cachaça de Minas, distribuído à Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial para apreciação em 1° turno. Em
votação, o requerimento Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 67/99, de sua autoria, que altera a
alíquota do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica
para consumo residencial. O projeto encontra-se pronto para ser
incluído em ordem do dia. Em votação, o requerimento. Os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se o projeto.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a

Presidência passa à 21 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio

Kangussu, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 283199 apreciado
em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência, tenda em vista a necessidade de "quorum"
qualificado para a apreciação das propostas de emenda à
Constituição, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum". Com a palavra, o Sr.
Secretário, para procederá chamada.

• Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à

chamada 36 Deputados, que, somados aos 6 em reuniões nas
comissões, perfazem o total de 42 presentes. Não há "quorum"
qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição,
mas há número regimental para a apreciação das demais matérias em
pauta.

Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 445/99, do Deputado
Edson Rezende, que dispõe sobre a implantação de agrovilas no
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
n

o
s 1 a 7, que apresentou. A Comissão de Política Agropecuária

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou, ficando prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 7, da Comissão

de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de
Agropecuária, com as Emendas n os 8 e 9, que apresentou, pela
rejeição das Emendas n

o
s 1 e 6, ficando prejudicadas as Emendas nos

2 a 5 e 7, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Política Agropecuária, que opina pela



400
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, com as
Emendas n°5 9, da Comissão de Fiscalização Financeira, e 10 a 13,
que apresenta, pela rejeição do Substitutivo n° 1 e das Emendas n o

s 1
e 6, ficando prejudicadas, com a aprovação do Substitutivo n° 2, as
Emendas n

o
s 2 a 5, 7 e 8. Nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, a Presidência deixa de receber a emenda da
Comissão de Política Agropecuária identificada com o n° 13, por ser
idêntica à Emenda n° 9, da Comissão de Fiscalização Financeira. Por
força do disposto no inciso IV do art. 279 do Regimento Interno, o
Substituivo n° 1 terá preferência na votação. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita a inversão
da preferência na votação do Projeto de Lei n° 445/99, de forma que o
Substitutivo n° 2 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam
prejudicados o Substitutivo n° 1 e as Emendas n o

s 2 a 5, 7 e 8. Em
votação, as Emendas n o

s 9 a 12, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda n° 9,
fica prejudicada a Emenda n° 6. Em votação, a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, que recebeu das Comissões de Fiscalização
Financeira e de Política Agropecuária parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de
Lei ri 0 445199 na forma do Substitutivo n° 2, com as Emendas n o

s 9 a
12. A Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 258199, do Deputado
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pará de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda ri° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de
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Lei n°258/99 com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Votação, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei 537199, do Deputado Anderson Adauto, que cria o
Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e dá outras
providências. A Comissão de fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 537199 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei 283199, do Deputado Márcio Kangussu, que
autoriza o DER-MG a doar ao Município de Jequitinhonha os imóveis
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.)Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 283/99 na forma do vencido em 1 1 turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 32199, da Deputada
Maria José Haueisen, que determina a obrigatoriedade de divulgação
dos veículos apreendidos por autoridade policial. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n°
1, que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por
sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n° 2 e 3, que apresenta, e pela
rejeição da Emenda no i, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n

os 2 e 3, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda n° 3, fica
prejudicada a Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 32/99 com as Emendas n os 2 e 3. A Comissão de
Defesa do Consumidor.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 46199, do Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil
Pereira em que solicita o adiamento de discussão do Projeto de Lei n°
46199. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 227199, do Deputado
Durval Angelo, que dispõe sobre o pagamento e as obrigações de
pequeno valor devidos pela Fazenda Estadual e dá outras
providências. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do
Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Bené
Guedes e indaga de S. Exa. se está em condições de emitir seu
parecer ou se fará uso do prazo regimental.

• Deputado Bené Guedes - Farei uso do prazo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

316/99, do Deputado Durval Angelo, que dispõe sobre instalações
sanitárias para uso de passageiros em estações rodoviárias e pontos
de parada interrnunicipais. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves em que solicita o adiamento da discussão do
Projeto de Lei n° 316199. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 496199, da Deputada
Maria José Haueisen, que altera o art. 1 0 da Lei n° 11.867, de 2817195,
que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de
deficiência. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda n° 1,
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos, encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento da
Deputada Maria José l-Iaueisen, autora do projeto, solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que õ aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 585/99, da Deputada
Maria Tereza Lara, que dispõe sobre política estadual dos direitos da
pessoa portadora de deficiência, cria o Conselho Estadual da Pessoa
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Portadora de Deficiência e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Saúde opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para
emitir parecer. Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, autora do projeto, em que solicita o adiamento da discussão do
Projeto de Lei no 585199. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 615199, do Deputado
Gil Pereira, que institui a obrigatoriedade de realização de exames de
prevenção do câncer da próstata nos hospitais e nos centros de saúde
da rede pública estadual, bem como nos subvencionados pelo Estado.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Saúde opina por sua aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos,
encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de
Lei n°615/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 703199, dos Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Ivo José, que institui o Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Estado. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do
Trabalho opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta, ao
Substitutivo n° 1, da Comissão do Trabalho. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 703199 na forma do Substitutivo n° 1 com a
Emenda no 1. A Comissão do Trabalho.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 93712000, da CPI do

IPSM, que cria o Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdência
dos Servidores Militares de Minas Gerais. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão do Trabalho
opina por sua aprovação com a Emenda n o 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 937/2000 com a Emenda n° 1. A
Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.044/2000, do
Deputado Paulo Piau, que altera o art. 1 1 da Lei n° 9.444, de 25111187,
que dispõe sobre as licitações e os contratos das administrações
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.04412000

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. i° o seguinte § 3°:
"Art. 1°- .......................................................
§ 31 - A garantia de participação introduzida no parágrafo anterior

não se aplica às denominadas cooperativas de trabalho ou de
prestação de serviços que posssam implicar no fornecimento de mão-
de-obra a terceiros contratantes.".

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: Primeiramente, comungando com a posição externada

pelo egrégio Tribunal de Contas, cuja decisão normativa decorreu de
consulta formulada pela AMBEL e que já é do conhecimento de todos
os Deputados desta Casa, temos que a prestação de serviços a
terceiros, mediante o fornecimento de mão-de-obra, é atividade
incompatível com os objetivos do cooperativismo. Afinal, a lei que
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regula o instituto é clara ao delimitar suas finalidades à mútua
colaboração. Portanto, não se pode cogitar de prestação de serviços a
terceiros estranhos à própria sociedade. Isto equivale a uma distorção
da idéia original, institucionalmente consagrada pelo estatuto próprio.

Por outro lado, o que se registra, no momento, é uma proliferação de
falsas cooperativas de trabalho, destinadas, por via de regra, à
promoção de fraudes, em prejuízo de trabalhadores. Segundo
palavras do eminente Ministro Almir Pazzianotto, Vice-Presidente do
Superior Tribunal do Trabalho, posição defendida pelo próprio
Ministério do Trabalho e Emprego, 95% das cooperativas de trabalho
são constituídas com o único objetivo de suprimir garantias
asseguradas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O dito
"cooperado", que, na verdade, é mero empregado, percebe
remuneração muito inferior aos pisos salariais fixados para os
trabalhadores da mesma categoria, além de não ter direito a inúmeros
outros beneficias próprios dos empregados convencionais, tais como
fundo de garantia, gratificação natalina e verbas recisórias, não
obstante tratar-se de verdadeiro contrato de trabalho, uma vez que há
os requisitos legais da subordinação, da não-eventualidade e da
remuneração. Assim, não é preciso haver muito esforço para se
concluir que este instituto, infelizmente, vem sendo utilizado para a
promoção de fraudes trabalhistas, em detrimento da classe obreira.

Há de se registrar que, em tese, nada temos contra o instituto.
Contudo, entendemos que a denominada cooperativa de trabalho não
pode atuar na prestação de serviços a terceiros, mormente a
entidades da administração pública, seja pelas limitações impostas
pela legislação original, seja pelo flagrante desvirtuamento de suas
finalidades.

Não se pode perder de vista que uma sociedade cooperativa tem um
privilegiado tratamento no que tange aos aspectos fiscais. Destarte,
admitir sua participação em procedimentos licitatórios equivale à total
frustração do princípio constitucional da isonomia. Considerados todos
os custos que recaem sobre a formação de preço dos serviços, uma
cooperativa estará sempre em condições claramente vantajosas em
relação a uma empresa concorrente, até porque tais incentivos lhes
foram conferidos pelo poder público, que, por sua vez, jamais cogitou
em lhe assegurar o direito à participação em licitações, pois, caso
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contrário, não lhe teria dado tratamento institucional diverso.

O projeto de lei do nobre Deputado Paulo Piau, caso seja aprovado
por esta Casa, permitirá a concorrência entre os desiguais, ou seja,
será institucionalizada a possibilidade de competição entre instituições
que merecem tratamento governamental inteiramente diverso. Daí a
clara infringência ao princípio constitucional da igualdade, como já foi
destacado pelo ilustre Prof. Paulo Neves de Carvalho, em parecer já
encaminhado a esta Casa, por ocasião da tramitação do Projeto de
Lei n°1.543/97.

Outrossim, isto ocorrerá sem nenhum beneficio direto para o
contratante ou os trabalhadores. A administração contratante estará
sujeita á responsabilidade subsidiária nas hipóteses de
inadimplemento das obrigações trabalhistas, o que vem sendo,
ordinariamente, determinado pela Justiça do Trabalho em todo o Pais.
O falso cooperado, por sua vez, ao invés de ser contratado por uma
empresa que lhe garanta os direitos, estará sujeito a uma associação
precária e à subtração dos mais elementares benefícios consagrados
pela CU, sem que disto resulte implemento de novos postos de
trabalho ou vantagens sociais.

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 1 0 a seguinte redação:
"Are 1°- ....................................................
§ 21 - Poderão participar dos procedimentos licitatórios, em

igualdade de condições, todas as pessoas físicas ou jurídicas capazes
de firmar contrato com o Estado, inclusive as cooperativas legalmente
constituídas na forma da Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de
1971, e que estejam em funcionamento há mais de dois anos e
regularmente inscrita junto à Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais - OCEMG.".

Sala das Comissões, de junho de 2000.
lvo José
Justificação: A proposta da emenda visa a evitar a proliferação

indiscriminada de cooperativas que, conquanto formalmente
constituídas, sejam desvestidas do autêntico espírito cooperativista e
que, com a possível brecha na lei, poderiam ser criadas com a
finalidade única e exclusiva de se habilitar a participar dos processos
licitatários.
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Mister se faz também elencar a importância do registro regular

das cooperativas junto à OCEMG, que é o órgão oficial representativo
do movimento cooperativista mineiro.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma
da Deputada Elaine Matozinhos, que recebeu o n° 1, e outra do
Deputado Ivo José, que recebeu o n° 2. Nos termos do § 2 1 do art.
188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o
projeto à Comissão de Administração Pública, para receber parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 14199, da Deputada
Maria José I-laueisen, que institui o Fundo Rotativo de Fomento à
Agricultura Familiar e de Viabilização de Assentamentos Agrários no
Estado e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 14/99 na forma do vencido em ?
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 104199, do Deputado
João Batista de Oliveira, que institui a obrigatoriedade de mensagem
aos podadores de deficiência auditiva na propaganda oficial. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 104199 na forma
do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 284199, do Deputado
Hely Tarqüínio, que dispõe sobre cobrança de emolumentos das
entidades de assistência social. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 284199 na forma do vencido em 1°
turno. A Comissão de Redação.
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Arlen Santiago, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1° turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, em que solicita o adiamento da discussão do Projeto
de Lei n° 289199. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 395199, do Deputado
Arlen Santiago, que altera os arts. 2 0, 31, 51 e 61 da Lei n° 12.079, de12/12196, que dispõe sobre a importância da prática de estágio para
estudantes. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 21
turno, o Projeto de Lei n° 395199 na forma do vencido em 1 0 turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 775/99, da Deputada
Elaine Matozinhos, que acrescenta dispositivos à Lei n° 12.666, de
4111/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá
outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 775/99 na forma do vencido em 1 1 turno. A
Comissão de Redação.

33 Parte
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a

votação de propostas de emenda à Constituição, a Presidência passa
à 3° Parte da reunião, destinada a comunicações e a
pronunciamentos de oradores inscritos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, tendo em vista matéria publicada hoje no jornal "O

Tempo", esclarece ao Plenário que a Mesa da Assembléia, ao
contrário do anunciado na reportagem, não se pronunciou quanto ao
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assunto. Na verdade, a Presidência recebeu os Projetos de
Resolução n°s 1.072 e 1.073/2000, do Deputado Miguel Martini.
Conforme determina o Regimento Interno, encaminhou as
proposições ao exame das comissões competentes - à Comissão de
Justiça, à qual cabe examinar a matéria, preliminarmente, quanto aos
aspectos de constitucional idade, legalidade e juridicidade, e à
Comissão de Administração Pública, que avaliará o mérito. Esses
projetos tramitam em dois turnos, sujeitando-se às normais
regimentais como quaisquer outros.

A Mesa da Assembléia, considerando a questão de ordem
formulada pelo Deputado Miguel Martini na mesma reunião em que
apresentou os dois projetos supramencionados, solicitou também à
Procuradoria-Geral da Casa análise dos atos relacionados à FHEMIG.
Portanto, não há nada conclusivo sobre a matéria, que está sendo
examinada com a seriedade que tem marcado as deliberações deste
Poder e que esta Mesa tem se empenhado em manter.

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

comunicações apresentadas hoje pelos Deputados Marco Régis (2) -
falecimento do Sr. Antônio Camevalli, ocorrido em Muzambinho, em
311512000; e da Sra. Maria de Souza Pires, ocorrido em Muzambinho,
em 516/2000; Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Mário Lopes
Duarte, ocorrido em Canaã, em 51612000; Bilac Pinto - falecimento do
Sr. Luiz Gonzaga Cavalcanti Ribeiro, ocorrido em Santa Rita do
Sapucaí, em 291512000; e Marcelo Gonçalves - falecimento da Sra.
Maria das Graças Silva, ocorrido em Divinópolis, em 61612000 (Ciente.
Oficie-se.).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem lidas,

a Presidência passa a conceder a palavra aos oradores inscritos.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de

fazer mais um apelo, porque tenho certeza de que isso acontece em
todos os lugares. Outro dia, ouvi o Deputado Ivair Nogueira falando
sobre o problema da segurança em sua cidade, mas acho que essa
situação está acontecendo nas bases eleitorais de todos os
Deputados.

Em ltabirito, o que vem ocorrendo é estarrecedor: assalto de manhã,
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de tarde e de noite. Já falei isso na tribuna, mas até hoje o
Secretário de Estado da Segurança, também votado lá, e o
Comandante da Polícia Militar não fizeram nada. Foi realizado um
concurso público, e os aprovados não foram nomeados. E só nomeá-
los e colocar para trabalhar essa garotada que está chegando à
Polícia Civil e à Polícia Militar.

Só peço, isso, Sr. Presidente, O que estou pedindo não é só para
Itabirito, mas também para Uberlândia, Uberaba, Cachoeira do Campo
e todas as outras cidades de Minas Gerais, porque está assustadora a
situação. Se o Governador não tomar providências urgentes, Minas
Gerais vai virar uma terra sem lei.

Belo Horizonte, hoje, já corre o sério risco de ter mais assaltos que
qualquer movimentação financeira em qualquer Banco. Os Bancos
estão sendo assaltados diariamente. E o Governador do Estado, que
está fazendo um belíssimo trabalho, não vem tomando providências.

Entendo que, como está acontecendo em Belo Horizonte e Itabirito,
esse problema persiste nas bases de todos os Deputados, e não
estamos agüentando mais. O povo mineiro não está agüentando.

Sr. Governador Itamar Franco, tome providências ou, daqui a pouco,
estarão batendo a sua carteira. Ou, então, nem com seu como de
segurança vai poder sair às ruas, porque a situação está crítica.

Da mesma forma como cobram da minha pessoa, como Deputado
Estadual, venho cobrando do Secretário, do Chefe da Policia Militar e,
agora, do Governador. Governador, a situação está critica. Ou herda
ou deserda, ou vai ou racha, porque a situação está absurda.

Estamos fazendo um apelo ao Comandante da Polícia para que
transforme o pelotão de policiamento de Itabirito em companhia, na
tentativa de conseguir um efetivo maior, mas, para tanto,
necessitamos da ajuda do Governador.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, tive a oportunidade de
participar hoje, pela manhã, da reunião do Colégio de Lideres desta
Casa, mesmo não sendo Líder, mas na qualidade de Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira. Fui àquele douto Plenário para
informar os prazos para apresentação de emendas à Lei de Diretrizes
Orçamentarias e que seus relatores são os Deputados Irani Barbosa,
Rêmolo Aloise e Mauro Lobo.

Na oportunidade, V. Exa. falou de sua preocupação em relação à
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segurança pública, assunto levantado pelo ilustre Deputado
Alencar da Silveira Júnior. Não se trata de questão que afeta apenas
os Municípios de Itabirito, de Belo Horizonte, mas, sim, uma tônica
nacional. Trata-se de ordem do dia de qualquer Casa Legislativa e de
qualquer um de nós. Gostaríamos de saber quais as providências que
esta Casa estará tomando em relação a essas questões. E importante
que V. Exa. informe ao conjunto dos Deputados e à opinião pública o
que estamos desenvolvendo, com o apoio da assessoria da Casa,
para dar uma resposta da Assembléia Legislativa de Minas Gerais ao
povo mineiro. V. Exa., representando todos nós, esteve com o
Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Congresso. Sugiro
a V. Exa. que nos informe com detalhes as ações desenvolvidas por
esta Casa nesse sentido, mostrando a nossa preocupação com a
segurança pública.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao Deputado Márcio
Cunha a oportunidade que passa a ter, após sua solicitação, de
esclarecer aos Srs. Deputados e aos mineiros as ações desta Casa,
do Poder Legislativo Mineiro, com relação à segurança pública.

Desde o final do ano passado, a Assembléia Legislativa, através do
Colégio de Líderes e de suas respectivas assessorias da Maioria e
Minoria, com o assessoramento técnico da Casa, iniciou um processo
de levantamento de dados e informações sobre a questão da
segurança pública em nosso Estado. Resgatamos estudos feitos
ainda no Governo anterior, quando, após a greve da PMMG, o
Governo do Estado, através da Fundação João Pinheiro, desenvolveu
estudos, levando em consideração a gravidade do momento pós-
greve dos militares. Trouxemos esses dados para os tempos de hoje,
e a Casa, através de sua assessoria técnica, começou a desenvolver
algumas ações, que culminaram em algumas conclusões. Após
conversas com as pessoas diretamente interessadas, em todas as
instâncias das Polícias Civil e Militar, a Casa resolveu fazer algumas
mudanças. Para simplificar, comunico ao Plenário as três principais
sugestões, que colocamos como um tripé. Se isso não for levado em
conta, não conseguiremos melhorar o clamor não só o do Deputado
Alencar da Silveira Júnior como o de todos os Deputados desta Casa,
mas o de todos os mineiros, preocupados com a questão da
segurança pública. Urge que todos nós façamos alguma coisa. 0



Poder Legislativo está concluindo a primeira etapa dos trabalhos. 412
Levantou as informações, temos as propostas, e vamos, no próximo
dia 6 de julho, Dia Estadual de Segurança Pública, discutir com a
sociedade mineira, inclusive com os municípios do interior. Teremos,
na parte da manhã, uma teleconferência e, na parte da tarde, teremos
a discussão da qual participará grande número de municípios.
Contamos com a participação de toda a imprensa mineira,
sensibilizada que está, também, com a gravidade do momento que
estamos vivendo.

O tripé são as três principais sugestões. A primeira, é a coragem
política de se fazerem as mudanças que podem ser feitas. Não
estamos propondo a unificação das policias, porque reconhecemos as
dificuldades de ordem jurídica e política, mas existe uma série de
ações que podem, efetivamente, fazer com que exista uma interação
e uma unificação de ações desenvolvidas tanto pelas Policia Civil
quanto pela Militar. A primeira delas diz respeito a uma só central de
polícia. A Assembléia Legislativa detectou uma coisa extremamente
óbvia: quando o cidadão precisa da policia, não tem obrigação de
saber se está precisando da Polícia Civil ou da Militar, precisa, sim, do
braço armado do Estado para atendê-lo naquele momento. A Casa
reconheceu, também, que é fundamental que haja um só sistema de
comunicação. Não se justifica que a Policia Militar precise de
determinadas informações que se encontram nos arquivos da Polícia
Civil, que, por sua vez, também, muitas vezes, precisa de determinada
informação que está na Polícia Militar. Não se justifica que cada
policia aja como se não estivesse neste mundo, é preciso que seja
feita a integração do sistema de comunicação, de dados e de
arquivos.

Em terceiro lugar, é fundamental que haja a unificação das
academias de polícia, para que, num primeiro momento, o aspirante a
policial civil e o aspirante a policial militar possam receber esses
novos ensinamentos, tomando-se um policial comunitário num
primeiro momento, para que, depois, num segundo momento, possa
receber os ensinamentos específicos de cada Polícia

O segundo pé desse tripé seria a questão da participação popular.
Detectamos e concluímos, lemos todos os estudos e pesquisas,
avaliamos com nossos técnicos que estiveram em Viena no mês
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passado, onde constataram que não só o Brasil, mas o mundo
todo, hoje, discute a questão da segurança pública. Pudemos
perceber que as melhores experiências desenvolvidas hoje nos países
que participaram do encontro internacional em Viena foram
exatamente as experiências do Chile, que está aqui na América do
Sul, do Canadá e de Portugal. As melhores propostas apresentadas
por esses três países passam, necessariamente, pelo trabalho
desenvolvido junto às famílias e adolescentes, o que, portanto,
confirma que estamos absolutamente certos quando colocamos, como
um dos pontos que formam esse tripé, a necessidade da participação
da sociedade. Se a sociedade não participar de forma permanente
nos conselhos, como o conselho estadual que estamos propondo, os
conselhos municipais que deve haver em cada um dos municípios,
vamos ter apenas um espasmo, porque começamos todos a discutir
essa questão tão importante, mas não conseguiremos viabilizar o
processo de modificação de nossas polícias e o aprimoramento da
prestação do serviço público prestado pelas policias à comunidade.
Portanto, o segundo ponto é a participação popular.

O terceiro ponto é a questão do financiamento das ações, que
achamos fundamental e absolutamente necessário. Estamos
vencendo uma etapa. Acredito que, pelas informações que estamos
tendo, conseguiremos vencer bem essa primeira etapa, que é a da
remuneração, nós, pessoas que atuam na área de segurança pública,
sejam lotadas na Secretaria da Justiça, na Polícia Militar ou na Polícia
Civil. Vencida essa etapa, é absolutamente necessário que haja a
complementação desse trabalho de financiamento que, além da
remuneração condizente, permite que os policiais tenham as
condições mínimas e elementares para enfrentar o crime. Com esses
três pontos básicos e elementares, a Presidência, juntamente com o
Colégio de Lideres, foi a Brasília, expor ao Governo Federal, que está
fazendo um comunicado à Nação através da imprensa, de que a
segurança é uma de suas prioridades também. O Colégio de Líderes
da Assembléia Legislativa foi a Brasília encontrar-se com as áreas
competentes que estão cuidando do levantamento dessas
informações para subsidiar o Presidente da República. Levamos
essas sugestões como colaboração de um Estado federado que está
preocupado com a questão da segurança pública e que está



debruçado sobre o assunto, estudando-o. Assim, conseguimos tirar 414
proposições. Na semana passada, a Presidência, através de ofício,
solicitou ao Poder Executivo, na pessoa do Sr. Governador e do Sr.
Vice-Governador, que comuniquem se vão ou não participar dessa
ampla discussão que o Poder Legislativo de Minas pretende fazer,
juntamente com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com
outras 53 entidades mineiras sobre esse tema. Esta Casa espera que,
ainda nesta semana, o Poder Executivo possa se pronunciar a esse
respeito. Esses são os encaminhamentos que o Poder Legislativo de
Minas está fazendo em nome dos 77 Deputados que compõem este
parlamento.

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as
especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 8, ás 9 horas,
nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, ás 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 81a 	ESPECIAL, EM 2/6/2000
Presidência do Deputado Marco Régis

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavras do Sr.
Apoio Heringer Lisboa - Entrega de placa - Palavras do Sr. João
César de Freitas Pinheiro - Palavras do Sr. Márcio Tadeu Pedrosa -
Palavras do Sr. Fernando Antônio Leite - Palavras do Sr. Newton de
Paiva Ferreira Filho - Palavras do Sr. Marcos Borato Viana - Palavras
do Deputado Fábio Avelar - Leitura de poema - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Fábio Avelar - Marco Régis - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - As 14h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. João César de Freitas Pinheiro, representante do
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Apoio
Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manueizão; Marcos Borato
Viana, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG; Newton de Paiva
Ferreira Filho, Reitor do Unicentro Newton Paiva; Márcio Tadeu
Pedrosa, Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
- ABES -; Fernando Antônio Leite, Coordenador de Projetos da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA - e Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta
comemoração.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia

Mundial do Meio Ambiente e homenagear o Projeto Manuelzão,
voltado para a viabilização do desenvolvimento econômico e social
sustentável de 51 municípios da região do rio das Velhas.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

execução do Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Comentar a questão ecológica corre o risco de se tornar tarefa

repetitiva, tendo em vista o nível de conscientização que a
humanidade já atingiu a respeito.

Não mais se discute que, se não mudarmos drasticamente de rumo,
a extinção dos recursos naturais necessários à sobrevivência humana
será realidade em futuro próximo. Assim, é válida toda e qualquer
exposição do assunto, tal como estamos fazendo hoje, ao promover
esta reunião especial em comemoração do Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Vamos aproveitar o ensejo para homenagear o Projeto Manueizão,
em boa hora batizado com o nome do personagem de Guimarães
Rosa. Como veremos, trata-se de iniciativa ampla, abrangendo não só
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a questão ecológica, mas também aquela da saúde e da cidadania.

O Brasil é detentor da maior biodiversidade do planeta; dispomos de
115 das reservas de água doce fora das calotas polares. Bastam
esses dados para avaliar a dimensão de nossa responsabilidade
ecológica. E preciso que abordemos o assunto de forma isenta e
inteligente; não nos podemos curvar a interesses externos, mas
devemos explorar as reservas em beneficio do cidadão brasileiro, sem
depredá-las.

A nova legislação florestal, ora em discussão, despertou
controvérsias e mobilizou o Pais, ao destacar os perigos
representados pelo desmatamento da Amazônia. Se reações
contundentes nos chegaram de potências estrangeiras interessadas
na internacionalização da região, também é verdade que o uso
predatório daquele patrimônio natural não pode ser admitido pelos
brasileiros. Não podemos fazer com a floresta amazônica o que
fizemos, ao longo de cinco séculos, com a mata atlântica.

A província florestal Atlântica, ou simplesmente mata Atlântica, à
época do descobrimento, compreendia 1.000.000km2, ou 12% do
território nacional. Presentemente, está reduzida apenas a 5% da
cobertura original.

E o que se chama da floresta tropical plena, cuja variedade de flora
e fauna só tem paralelo em pequenas áreas da Costa Rica, na
América Central. Nela, encontram-se 17% das 202 espécies
brasileiras de animais e vegetais ameaçadas de extinção.

Ocorre, por outro lado, que a mata Atlântica se assenta sobre solos
geralmente férteis, ao contrário da floresta amazônica. Só assim se
explica que, apesar da devastação, vivam hoje na Região Sudeste
cerca de 80 milhões de brasileiros, respondendo por 80% do PIB
nacional. Em outras palavras, esse ecossistema privilegiado e
maltratado permitiu que, sobre seus remanescentes, fossem
desenvolvidas a agropecuária, a indústria e as grandes concentrações
urbanas.

O autor americano Warren Dean registrou o seguinte, em seu livro
"A Ferro e a Fogo - A História e a Devastação da Mata Atlântica
Brasileira": "O último serviço que a Mata Atlântica pode prestar, de
modo trágico e desesperado, é demonstrar todas as terríveis
conseqüências da destruição ao seu imenso vizinho amazônico". Pois
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vamos fazer nossas as palavras do escritor: não tratemos a
Amazônia como tratamos a reserva atlántica. Se esta última deixou
que a vida continuasse sobre seus escombros, a Amazônia não o
fará. Fincada em solo pobre e geralmente arenoso, a vegetação
amazônica dará lugar, se destruída, ao maior deserto da Terra.

Vamos lutar contra o projeto de internacionalização que as potências
estrangeiras querem impor-nos, mas vamos explorar essas riquezas
em nosso benefício, respeitando o ecossistema. E um desafio difícil,
mas podemos enfrentá-lo.

A propósito, registramos a importância do Projeto Manuelzão, que
estamos também homenageando.

Desenvolvido em nosso Estado, o Manuelzão contém diretrizes que
podem subsidiar o trabalho de salvação da Amazônia. Os vários
subprojetos de que se compõe visam ao desenvolvimento auto-
sustentável e á sobrevivência do meio ambiente; a recuperação do
sistema do rio das Velhas e a melhoria da qualidade de vida da
população, em termos de cidadania e de saúde. De parabéns estão,
portanto, os idealizadores e agentes dessa iniciativa, com que Minas
Gerais, mais uma vez, dá exemplo ao Pais.

E esta a mensagem que endereçamos à sociedade mineira, ao
ensejo do Dia Mundial do Meio Ambiente, em nome desta Assembléia
Legislativa. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Exmo. Sr. Deputado Marco Régis, que representa, nesta solenidade,

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto;
Exmo. Dr. João César de Freitas Pinheiro, Superintendente de Política
Ambiental da SEMAD, representando o Exmo. Sr. Secretário de Meio
Ambiente, Tilden Santiago; Prof. Apoio Heringer Lisboa, grande
batalhador e idealizador do Projeto Manuelzão; Exmo. Sr. Marcos
Borato Viana, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG,
representando, nesta solenidade, o Magnífico Reitor da UFMG, Dr.
Francisco César de Sã Barreto; Dr. Newton de Paiva Ferreira Filho,
Magnífico Reitor do Unicentro Newton Paiva; Exmo. Sr. Márcio Tadeu
Pedrosa, Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental - ABES -; Exmo. Sr. Fernando Antônio Leite,
Coordenador de Projetos da Associação Mineira de Defesa do Meio
Ambiente - AMDA -, representando a Superintendente Executiva da



Associação, Dra. Maria Dalce Ricas; colegas Deputados; Srs. 418
Prefeitos; Vereadores; senhores da imprensa; meu amigo Deputado
Wanderley Ávila; demais Diretores; funcionários da Casa;
representantes do Projeto Manuelzão, que nos honram com sua
presença; caros telespectadores da TV Assembléia; demais
autoridades; meus senhores e minhas senhoras, esta reunião especial
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, realizada, a meu
requerimento, pela Assembléia Legislativa mineira, demonstra a
importância e a atenção todo especial que este parlamento confere à
causa ambiental. As reflexões que aqui serão feitas por autoridades
governamentais e dirigentes de entidades privadas servirão de
contribuição para a sociedade mineira, porque, a partir do diagnóstico
dos problemas ambientais em nosso Estado e das soluções
apresentadas, poderemos, por meio da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais desta Casa, tomar as providências cabíveis a este
Poder Legislativo para dotar o Estado e a sociedade de leis claras e
objetivas, com vistas ao desenvolvimento sustentável, com a
preservação e a melhoria da qualidade de vida dos mineiros. Assim,
cada Poder constituído, dentro da sua competência e
responsabilidade, dará a sua efetiva parcela de contribuição: o
Legislativo legislando, o Executivo administrando, o Judiciário
aplicando as leis e a sociedade colaborando com os três Poderes, por
meio de sugestões para o aprimoramento das leis, fiscalizando,
denunciando à justiça as ações e omissões. Assim, com essa
conjugação de esforços e com o apoio da imprensa, toda a sociedade
sairá vitoriosa dessa luta em prol do meio ambiente e da melhor
qualidade de vida para todos.

O Brasil, além de possuir 12% de toda a água doce disponível no
planeta, tem grandes reservas subterrâneas, sobre as quais Minas
Gerais ainda não dispõe de instrumento legal que discipline sua
exploração e conservação. A este propósito, informo aos meus ilustres
coestaduanos que apresentei o Projeto de Lei n° 645/99, que dispõe
sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências. Tal
iniciativa contribuirá, de forma efetiva, para dotar o Estado de um
poderoso instrumento legal de política de conservação e utilização de
suas águas subterrãneas, preenchendo assim o vácuo atualmente
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existente, em razão da ausência de dispositivo legal para
regulamentara questão.

Estima-se que o Pais detenha cerca de 112.000 .000.000M3  de água.
Isso significa que cerca de 75% das cidades com até 20 mil habitantes
poderiam muito bem ser totalmente abastecidas com águas
subterrâneas. No centro disso tudo, encontra-se o Estado de Minas
Gerais. Tratado com carinho pela natureza e pelos deuses das águas,
o Estado é considerado a caixa d'água do Brasil. Tal é a importância
dos rios mineiros que a ameaça da falta de água no planeta está
longe de acontecer em Minas Gerais, com exceção do nosso querido
Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, o que vem reforçar, ainda
mais, a necessidade de aprovação de meu projeto sobre a
administração, proteção e conservação das águas subterrâneas em
nosso Estado, dando assim, ao Governo, um instrumento legal para a
implementação de políticas de desenvolvimento e utilização dos
enormes depósitos de águas subterrâneos existentes em toda a
região castigada pela seca.

Uma possível escassez da água, liquido indispensável á vida e
essencial para as principais atividades econômicas, pode chegar a
afetar o desenvolvimento de países emergentes. Com  a ampliação da
população das metrópoles, torna-se cada vez mais necessário ampliar
a capacidade de captação de água para distribuição. Ao contrário do
que acontece em Belo Horizonte, em São Paulo os reservatórios
próximos à cidade estão no limite, e já está se tornando necessário ir
buscar água em rios que pertencem a bacias distantes, como a do rio
Piracicaba, a cerca de 150Km de distância do Município de São
Paulo.

Quanto mais contaminada e distante estiver a água, mais caro será
trazê-la e torná-la potável. Segundo relatório da ONU, o consumo de
água no mundo dobra a cada 20 anos, e, grosso modo, cerca de 50%
desse líquido que vai para as grandes cidades é desperdiçado. Trata-
se de um crime, se for levado em conta que 1 bilhão de pessoas
simplesmente não têm acesso à água potável.

Os rios da bacia do rio das Velhas já foram bem maiores, mais
profundos e com um volume de água maior. Muitos já foram
navegáveis e hoje não permitem essa forma de aproveitamento.

A vida brota nos rios. Inúmeras espécies de seres vivos nascem e



420
morrem nos rios, encontrando nesse ambiente alimentos e local
para reprodução. São fungos, bactérias, algas, plantas aquáticas,
insetos, sapos, rãs, cobras e peixes. Indiretamente, os rios também
são responsáveis pela vida de muitas plantas e animais terrestres.

As águas de muitos rios estão sendo utilizadas de modo
inadequado. Os rios têm recebido esgotos domésticos, lixos, despejos
sem tratamento da mineração e das indústrias. Tem sido retirada a
água para irrigação. Retira-se mais água do que o rio pode fornecer.

As águas dos rios têm ficado turvas, poluídas e sem oxigênio, o que
tem afetado a fauna e a flora. Seus leitos ficam menos profundos e
estão sendo assoreados.

Além das várias modalidades de poluição já mencionadas, uma
outra forma de degradação dos rios, que também merece nossa
atenção especial, é a da ocupação inadequada de encostas.

O substrato rochoso da crosta terrestre quase sempre é recoberto
por material decomposto das rochas, que constitui o manto de
alteração e forma do solo. A força da gravidade, os agentes naturais e
a ação ou omissão do homem fazem com que o material decomposto
pela ação das águas das chuvas se movimente, provocando a erosão
dos solos.

O processo de erosão pluvial tem inicio com o impacto de gotas de
chuva sobre o solo, provocando o arrancamento e o deslocamento de
partículas terrosas, situação que se agrava com a retirada da
cobertura vegetal. Em seguida, a água transporta, através do
escoamento difuso, esse material solto e por meio de escoamento
concentrado acelera a erosão.

A remoção da cobertura vegetal à margem dos rios e a exposição de
terrenos susceptíveis à erosão têm contribuído de forma avassaladora
para a degradação de nossos rios.

A prevenção e o controle das diversas modalidades de degradação
ambiental são tarefas que cabem a todos: à administração pública, por
meio de campanhas educativas, leis severas e objetivas e fiscalização
eficiente, bem preparada e bem equipada. Cabe também a cada
cidadão, morador ou proprietário de terras às margens de rios,
consciente da importância da fauna e da flora, tornar-se um cidadão
vigilante, tomando todas as providências que estiverem ao seu
alcance para lutar pela preservação de nossos rios.
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Até a década de 60, o Estado era carente de política de
saneamento bem estruturada. Os serviços, precários, não conseguiam
atender toda a demanda de uma população de quase 11 milhões de
pessoas. Carregando baldes e bacias, donas de casa, em busca de
água, formavam filas - às vezes, com mais de 500m de extensão- em
frente a estabelecimentos comerciais que tinham poços artesianos.
Era uma imagem comum no cenário mineiro.

Foi nessa época que, para definir e executar uma política de
saneamento, o Governo mineiro criou, em 1963, a COMAG, para
atender o interior do Estado. Dois anos depois, surgia o DEMAE, para
prestar serviços na Capital, unindo-se ambos em 1974, na formação
da hoje pujante COPASA-MG.

Enquanto isso, o Governo Federal, por meio de seu Departamento
Nacional de Obras de Saneamento - DNOS -, cuidava da construção
do sistema de abastecimento do rio das Velhas, para atender Belo
Horizonte e Nova Lima. O projeto fez o rio sair do leito, subir serras,
furar pedras e tornar-se, até hoje, a principal via de abastecimento de
água de Belo Horizonte e cidades vizinhas. Na conclusão da primeira
etapa da obra, o sistema já conseguiu aliviar a sede do belo-
horizontino com um reforço de 260 milhões de litros de água. Isso
significava um acréscimo superior a 100% dos mananciais até então
utilizados.

A inauguração do sistema do rio das Velhas em Bela Fama (Nova
Lima), em agosto de 1973, foi um marco para a época. Digo isso
porque hoje estamos nesta reunião especial em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, fazendo algumas reflexões sobre o tema,
e não poderia deixar de trazer as minhas preocupações com o rio das
Velhas.

Os rios da bacia do rio das Velhas já foram bem maiores, mais
profundos e com um volume de água maior. Muitos já foram
navegáveis, e hoje não permitem essa forma de aproveitamento.

O Projeto Manuelzão hoje esta Casa tem o prazer de homenagear,
pelo trabalho brilhante em defesa do rio das Velhas, cuja bacia
hidrográfica é composta por 29.163km 2 de área e 761 km de extensão,
banhando 51 municípios mineiros.

Criado em março de 1997, por alunos da Faculdade de Medicina da
UFMG, o Projeto Manuelzão completou 3 anos de existência, de
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intenso trabalho em prol da bacia do rio das Velhas. Nesse
período, várias foram as reuniões, os seminários, as oficinas e as
pesquisas envolvendo universidades, órgãos federais, estaduais e
municipais, empresários e organizações não governamentais e a
população, de maneira geral. Tudo isso tendo à frente o planejamento,
a organização e o trabalho dedicado de todas as pessoas que dirigem
e operam o Projeto Manuelzão. A todos, eu gostaria de deixar um
abraço carinhoso, fazendo-o por meio do nosso querido amigo Prof.
Apoio, idealizador do Projeto Manuelzão. A todos, os meus sinceros
agradecimentos e a minha eterna gratidão e admiração pelos esforços
desprendidos em prol da sociedade mineira.

"A água é o sangue da terra": esta frase, estampada em um dos
informativos do projeto, mostra a nobreza e a profundidade dos
propósitos de ações que nortearam a criação desse grande projeto em
defesa das águas do rio das Velhas, exemplo merecedor de todos os
aplausos e digno de ser copiado e seguido por aqueles que enxergam
além dos horizontes, vislumbrando um futuro melhor para as
populações vindouras. Parabéns ao Projeto Manuelzão.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje comemorado, não tem
apenas reclamações e denúncias: o Projeto Manuelzão é a boa
notícia, é o exemplo vivo da participação da sociedade civil
organizada.

Ao encerrar as minhas palavras, gostaria de deixar um
agradecimento todo especial a toda a equipe que nos ajudou a
organizar esse evento. Agradeço a toda a assessoria da Assembléia
Legislativa, da mais alta competência, à Cida, do Projeto Manuelzão,
e, entre as pessoas que nos ajudaram, gostaria de citar o nosso
querido Dr. Marcos Antônio, que muito nos ajudou na realização do
evento. Agradecemos, ainda, a toda a nossa equipe do gabinete,
coordenada pelo Ivo e pelo Reginaldo. Enfim, agradeço a todos vocês
que nos prestigiaram com a presença. Parabéns e muito obrigado a
todos.

Palavras do Sr. Apoio Heringer Lisboa
Boa-tarde a todos os presentes, queria cumprimentar a Mesa e as

demais autoridades presentes por meio do Deputado e colega Marco
Régis. E motivo de muita satisfação estarmos aqui, porém com a
humildade necessária para agradecer essa distinção da Assembléia
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Legislativa por meio de uma proposta do Deputado Fábio Avelar,
que sempre tem nos apoiado. Mesmo no início do projeto, quando S.
Exa. era Diretor da COPASA, já nos apoiava. Gostaria de deixar claro
que o Projeto Manuelzão é uma iniciativa da sociedade civil
organizada. Esse movimento surgiu entre professores da UFMG, na
Faculdade de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva,
mais precisamente no Internato Rural, que, há mais de 20 anos, tem
trabalhado em todo o interior mineiro, com estudantes do último ano
de Medicina atendendo á população.

Demos conta de que estava havendo uma dificuldade muito grande
para resolver os problemas de saúde da população só com a
Medicina. Verificamos, ano após ano, que os problemas se
aprofundavam. Um dia, resolvemos levantar a voz e dizer que saúde
não era basicamente um problema médico- Isso teve grande
repercussão na Faculdade de Medicina. Não desfazemos da
importância da Medicina. Qualquer um sabe que não seríamos loucos
de falar uma coisa dessas. Todos já nos beneficiamos - e ainda
podemos nos beneficiar a qualquer momento - da Medicina, que está
em grande avanço.	 -

Mas não se produzirá saúde no Brasil com a Medicina. E preciso
mudar a qualidade de vida e intervir nos fatores que determinam a
saúde da população. Do jeito que está, é muito bom para a indústria
da doença ganhar dinheiro, ao contrário da Veterinária, pois a saúde
animal dá dinheiro - carne, ovos e leite. Precisamos mudar e investir
pesado na saúde.

Então, tomamos a questão da água como referência básica de
nosso trabalho e caímos no rio das Velhas. Muitos não entendem bem
por que o Projeto Manuelzão, da Faculdade de Medicina da UFMG,
alastrou-se por toda a bacia do rio das Velhas. Hoje, esse é um
projeto da bacia; milhares de pessoas, em todos os municípios, fazem
parte desse Projeto, que já não é da UFMG, mas da população dessa
bacia - 4.500.000 pessoas, incluindo as de Belo Horizonte. Então,
esses médicos resolveram adotar um rio e pretender a volta do peixe
a ele, para termos mais saúde. Se conseguir explicar isso em poucas
palavras, estarei satisfeito.

O Projeto Manuelzão observou que a população mais pobre,
atendida pelo SUS - Medicina especializada para os pobres - tem
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muitas doenças ligadas à questão ambiental: a problemas de lixo,
esgoto, má qualidade da água. E verificamos que, nas águas dos
córregos e dos ribeirões, estavam assinaladas as más condições de
vida dessa população: crianças brincando no lixo e no esgoto, com
parasitose e todos os tipos de problema; a dengue, doença do meio
ambiente, do lixo; os rios cheios de agrotóxicos, esgotos sanitários e
efluentes das indústrias, etc. Então, essa situação nos levou a ver que
as águas poderiam ser fator mobilizador e de organização da
população.

Como queríamos envolver, mais e mais, nessa batalha, a UFMG,
que, com milhares de alunos, funcionários e professores, é uma
potência - e mantida com dinheiro público -, pensamos em criar um
projeto próximo da UFMG, para que todos possam se envolver com
ele, pois isso terá um impacto positivo na própria Universidade, que,
como a bacia do rio das Velhas, também precisa se revitalizar - é uma
revitalização para dentro e para fora. E vimos que, se esse projeto
envolvesse também Belo Horizonte, como é o caso da bacia do rio
das Velhas, a UFMG poderia participar maciçamente, com um
objetivo, visando a resultados - porque aos Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha, que ficam muito longe, vão uns 20 professores e uns
30 ou 40 alunos, e isso não representa a Universidade como um todo.
E preciso haver um envolvimento maciço, até porque não há
condições de aprendizagem fora do diagnóstico e da resolução de
nossos problemas. Se o ensino for totalmente desligado dos
problemas que temos na sociedade, não terá grande valor e não
estará associado com a formação da cidadania. Então, o Projeto
Manueizão tem essa característica, e a bacia do rio das Velhas caiu-
lhe como luva.

O rio das Velhas começa em Ouro Preto e vai até perto de Pirapora,
em Barra do Guacui, no Município de Várzea da Palma, onde entra no
São Francisco - são 51 municípios Então, pensamos em trabalhar
toda essa região, pois toda a água que cai aqui vai - ou tende a ir -
para o mesmo local, e precisamos isolar o objeto de trabalho para,
depois, comprovar se houve resultado. Assim, a água acabou sendo
eixo de mobilização.

Foi muito importante definirmos a volta do peixe como fator
fundamental - objetivo pontual comum. Temos muita vontade de obter
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resultados; queremos mostrar a excelência de nossas idéias. O
peixe, em geral, vem para o rio das Velhas subindo o São Francisco.
Depois que entra no rio das Velhas, de Curvelo para cá, começa a
morrer. Então, se os peixes voltarem e não morrerem, isso é sinal, em
sua biodiversidade histórica, de que a qualidade da água melhorou.
Se isso ocorreu, é porque deixou-se de jogar lixo, esgoto ou
agrotóxico nos rios, nem há mais assoreamento por uso e ocupação
indevida do solo. E as pessoas passaram a ter saneamento básico -
só isso já terá um impacto enorme na saúde da população. Então,
essa é uma forma de atuar, para ter muito mais saúde, sem gastar
dinheiro com doença e sem envolver a Medicina, o que vai colaborar
para que o SUS tenha dinheiro para tratar dos, realmente, doentes -
com doenças que ainda não conseguimos evitar. Mas grande parte
das doenças que há no Brasil são evitáveis, e existem por falta de
cuidado para com as condições de vida da população. Então, se a
água melhorou de qualidade, se o meio ambiente melhorou, é porque
se mudou a mentalidade da sociedade. Então, se os peixes voltarem e
não morrerem, é porque nossa mentalidade terá mudado. E este é o
grande salto do Projeto Manuelzão - mudar a mentalidade. Porque a
mentalidade que nos leva a fazer com o rio das Velhas o que estamos
fazendo é muito atrasada e não nos honrará no futuro.

Quando, no futuro, souberem que todos os nossos esgotos são
lançados nos rios, que não há, praticamente, tratamento de esgotos
em Minas Gerais, vão nos julgar de uma forma terrível. Estamos
destruindo a natureza com o desmatamento, um crime, pois acaba
com a água. Precisamos melhorar a qualidade da água, mas também
aumentar a sua quantidade, o que se faz com cobertura vegetal
maciça, porque segura mais água no solo do que as próprias
barragens. Se as barragens são construídas sem a cobertura vegetal,
em poucos anos estarão assoreadas. Fazemos grande associação
entre poluição, violência e corrupção. A degradação ambiental tem
que ver com a degradação moral. As coisas não se encontram
separadas. A degradação do meio ambiente atinge a sociedade como
um todo sem que nenhum segmento fique fora da situação. Por isso,
precisa haver um movimento global da sociedade no tocante ao
assunto.

0 Projeto Manuelzão adquiriu certa força devido à questão teórica.
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estratégias, objetivos. Definimos a volta dos peixes aos rios como um
dos bioindicadores, pois que há outros mais sensíveis, que serão
utilizados à medida que formos avançando no movimento. A volta dos
peixes permitiu unificar a luta de pescadores, os maiores amantes dos
peixes. O Projeto Manuelzão está unificando o trabalho de médicos,
biólogos, geólogos, geógrafos, representantes da área da
comunicação social, envolvendo, também, o trabalho de Vereadores e
Prefeitos. Todas as camadas da sociedade, todas as instituições
públicas municipais, federais e estaduais estão unidas num mesmo
objetivo: a volta dos peixes. Todos sabem o que fazer para que isso
ocorra, e estaremos dando um grande salto porque a água e os
bioindicadores integram o meio ambiente. Não podemos fazer uma
luta isolada em prol do meio ambiente. Trata-se de um conjunto que
não podemos separar. No caso do Projeto Manuelzão, postulamos
que a água seja o elemento unificador de todo esse movimento. A
água tudo lava, traz noticia da nossa terra, é solvente universal, é o
sangue da terra e, através dela, nós, da Medicina, descobrimos nova
maneira de lutar pela saúde. Envolvendo a questão fundamental do
meio ambiente com a saúde e unindo-nos a todas as demais áreas da
universidade e da sociedade, estaremos fazendo uma proposta
confluente. Achamos que a questão do peixe e dos bioindicadores não
é importante apenas para a questão ambiental. Se quero saber se a
Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura, o Governo têm feito algo
pelo meio ambiente, preciso saber se os bioindicadores confirmam
isso, pois não bastam discursos, promessas e projetos caros. Quero
saber se os animais, os peixes e os pássaros estão voltando. Os
bioindicadores são uma forma de controlar a gestão ambientar.
Enquanto peixes e animais estiverem morrendo e o desmatamento
avançando esses bioindicadores estão desautorizando a qualidade
das nossas ações

E importante, também, apresentar a questão das parcerias. O
Projeto Manuelzãõ e, como ele, diversos organismos e instituições da
sociedade ou OMGs têm sofrido demais, porque o Estado não pode
resolver todos os problemas O Estado não consegue fiscalizar todos
os rios, todas as matas e todos os cidadãos, sem a participação da
sociedade. Mas quando a sociedade se organiza com a intenção de
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participar, nem sempre, encontra o Estado preparado para essa
parceria, ou seja, para dividir as atividades e os recursos. Muitas
vezes, tentam inchar mais o aparelho do Estado, com uma política
errada, desanimando os setores da sociedade que têm tentado
defender o seu País. E necessária uma reforma da estrutura do
Estado e das políticas governamentais, para promover uma mudança
de atitude, de civilização e de perspectiva, porque, se a sociedade não
pegar este País em suas mãos, nenhum Estado e nenhum governo
resolverá o seu problema. Isso tem de ficar claro, não apenas com
relação à questão do meio ambiente, mas também com relação a
todas as questões.

O Manuelzão dizia-nos isso com toda a razão. Estamos em um
processo internacional de globalização. No interior, o problema está
ligado ao exterior. Já não há roça, porque o mundo se integrou
através da lntemet, das comunicações e do transporte. No Brasil está
havendo uma competição desigual, que está levando as empresas a
não ter muito cuidado com o meio ambiente, ou seja, a uma certa
complacência com relação a essa questão. A sociedade tem de reagir
fortemente contra isso, sem temer a globalização, para a qual o
mundo caminha. Futuramente, haverá um planeta Terra integrado.
Para o Brasil não ser rifado nesse processo de globalização, teremos
de insistir na mudança da mentalidade e na educação, não apenas na
formal, mas também na mais profunda. Temos de mexer com a mente
das pessoas, que é a sua maior capacidade, pois isso fará o Brasil
mudar. Precisamos investir na educação em geral e na educação
ambiental, particularmente, levando os alunos a lutar pela preservação
do meio ambiente em seu bairro e em sua cidade, aprendendo
biologia e sobre as epidemias, examinando o seu lixo e o
comportamento das suas empresas e das suas Prefeituras. Assim,
aprenderão sobre a educação ambiental e, ao mesmo tempo, serão
cidadãos do Pais.

Agradeço à Casa Aristides, à Prefeitura de Ribeirão das Neves e à
Reciclar T3, por nos terem cedido essa decoração elaborada com
material coletado de resíduos sólidos. Com isso, demonstraram a
importância do reaproveitamento de todo o material. A nossa
sociedade consumista gasta muita energia para produzir embalagens
para, depois, jogar fora. Isso é um absurdo. Esse lixo não pode ser
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jogado fora. Ele tem de ser reutilizado, pois isso significa economia
de energia. Essa questão, muito prática e concreta, faz parte do
trabalho de muitas escolas.

Pediria que projetassem algumas cenas do trabalho do Projeto
Manuelzão, de que participaram várias pessoas que estão no
Plenário. Esse trabalho foi executado no alto rio das Velhas, no médio
rio das Velhas e no baixo rio das Velhas. Estão presentes
representantes e pessoas que ocupam as galerias e o Plenário. O
projeto abrange toda a bacia do rio das Velhas. Não podemos dividi-
la, porque, assim, dividiremos também a nossa consciência,
dificultando o trabalho de mobilização.

Essa é a nascente do rio das Velhas. Essa é cachoeira das
Andorinhas, em Ouro Preto. Aí está a nascente começando a ser
poluída. Esse é o pessoal do trabalho da limpeza urbana. Isso era um
córrego, que agora está cheio de pneus. Aqui estão crianças no
córrego da Biquiriha, na região Norte de Belo Horizonte. Aqui se
mostra a mortandade de peixes. Aqui aparecem estudantes de
Medicina tratando de pessoas ao longo da bacia do rio das Velhas.
Temos diversos estagiários trabalhando. Esse é um córrego que vai
cair no Arrudas, no Barreiro. Essa foto foi feita por ocasião da
epidemia de leptospirose, no Barreiro. Esse é o posto médico. Desde
que não haja proteção ao meio ambiente, há posto médico cheio.
Essas são manifestações da população querendo canalizar os
córregos.

Temos visto que a população e o poder público permitem que os rios
se transformem em lixeira e esgoto e depois, quando começam a ver
muitos ratos e baratas, querem canalizar os córregos, com se eles
fossem responsáveis pela situação. Ao canalizar o córrego, perdura o
mau cheiro e a reprodução de vetores de problema. Essa é uma das
primeiras manifestações que o Projeto Manuelzão ajudou a organizar
para a Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Era o ribeirão
Arrudas, cheio de peixes, cachoeiras e curvas. Eles tiram as curvas
para não atrapalhar o trânsito, o que aumenta a velocidade da água e
impermeabiliza o solo. Esse é um trabalho nosso para a proteção de
nascentes.

Aqui é um seminário realizado na COPASA-MG, que tem dado apoio
ao Projeto Manuelzão. Esse seminário foi muito importante, porque
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chamou a atenção para a necessidade de trabalhar a bacia
hidrográfica como um todo. Não há necessidade de dividir onde há
concessão e onde não há. A bacia é indivisível. Temos também a
questão dos bioindicadores como instrumentos importantes para
monitorar a qualidade da água. Aqui é uma visita a uma estação de
tratamento de esgoto. Trabalho em Cordisburga Trabalho em Corinto.
Casa Aristides em Nova Lima. Esse é um carro que o Projeto
Manueizão comprou para investir em infra-estrutura porque, se acabar
o dinheiro, o carro vai durar uns 15 anos. Aí é o nosso ônibus. A
UFMG custeia a despesa com o ônibus, que é usado para visitar os
pontos de impacto no meio ambiente. E um trabalho de educação
ambiental. Isso é a chegada do rio das Velhas ao rio São Francisco.
Esperamos que isso seja uma realidade aqui para cima também.

O Sr. Apoio Heringer Lisboa - O Projeto Manuelzão não faz apenas
um trabalho de extensão e de ensino, procurando também
desenvolver um trabalho de pesquisas, pois existem muitos
empréstimos de Bancos mundiais ao rio das Velhas e a Minas Gerais,
e queremos ter capacidade técnica e científica para, quando houver
qualquer situação contrária aos interesses da bacia, apresentá-la às
autoridades técnica e política a fim de coibi-Ia.

Terminamos, depois de um ano e meio, uma série de pesquisas,
financiadas pelo FUNJDEP, ligado à UFMG. Citarei o nome de algumas
para divulgar o nosso interesse: Inventário da Fauna de Peixes e os
Impactos Ambientais sobre a Diversidade da Ictiofauna - estamos
monitorando a mortandade de peixes e sabemos bastante sobre as
suas razões, o que será divulgado para a sociedade brevemente, pois
o estudo, que conta com a participação dos biólogos Carlos Bernardo
Mascarenhas e Paulo dos Santos Pompeu, já está completo -;
Diagnóstico de Saúde Humana Relacionado ao Meio Ambiente, que já
está pronto e foi feito por mim, Marcos Vinícius Polignono, Antônio
Leite Alves e Thomaz Gonzaga da Matta Machado; Estudos
Geológicos e Ambientais na Sub-bacia do Riachinho - Serra do Cipó,
realizados pelos geólogos Maria Giovana Parizzi, Alexandre Urlein e
Leila Nunes Menegasse Velasquez, que mostraram a ocupação
indevida de áreas da serra do Cipó, por falta de conhecimento; As
Plantas Medicinais na Educação Ambiental, um estudo sobre plantas
medicinais, com a participação da bióloga e farmacêutica Maria das
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Graças Lins Brandão; Análise de Pesticida na Bacia do Rio das
Velhas, feito pela química Zenilda Cardeal e pela engenheira-química
Alcione Ribeiro de Matos; e Impactação por Mercúrio, feito pela
química Cláudia Carvalhinho Windmo!ler. A esses estudos somam-se
outros, como o levantamento da situação do rio Preto, em Santana de
Pirapama.

A partir do estudo científico, da educação ambiental e da
mobilização social, estamos criando condições para dar um salto de
qualidade, recuperando espaços. Vamos ter uma vitória, pois,
brevemente, com o inicio do funcionamento de algumas estações de
tratamento de esgoto que melhorarão o sistema de tratamento de lixo,
teremos a volta, e não a morte, dos peixes. Assim, entraremos em
outro período, com bioindicadores mais sensíveis.

Agradeço a paciência e a presença de todos, além dessa
homenagem. Prometemos continuar com esse trabalho, a fim de
obtermos mais vitórias. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o orgulho de entregar ao Prof.

Apoio Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manueizão, uma
placa em homenagem ao Projeto, com os seguintes dizeres: "A
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia o
Projeto Manuelzão por seu grande significado na busca da qualidade
de vida e na formação da cidadania entre as comunidades mineiras. O
trabalho exemplar de conscientização e de prestação ambiental,
desenvolvido nos 51 municípios da bacia do rio das Velhas, mostra
que é possível, com criatividade e esforço coletivo, promover o
desenvolvimento social, em harmonia com os recursos e as leis da
natureza. Belo Horizonte, 2 de junho de 2000. Deputado Anderson
Adauto, Presidente".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. João César de Freitas Pinheiro

Exmo. Sr. Deputado Marco Rêgis, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto; Exmo. Sr. Prof.
Apoio Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão; Exmo. Sr.
Marcos Borato Viana, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG,
representando o Magnífico Reitor, Prof. Francisco César de Sá
Barreto; Magnífico Reitor do Ur,icentro Newton Paiva, Dr. Newton
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Paiva Ferreira Filho; Exmo. Sr. Márcio Tadeu Pedrosa, Presidente
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - ABES -; Exmo. Sr.
Dr. Fernando Antônio Leite, Coordenador de Projetos da AMDA;
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar; senhores, senhoras, estudantes,
professores, é uma responsabilidade enorme estar aqui para falar
sobre política ambiental, porque falar sobre o Projeto Manuelzão é
falar sobre política pública vinculada à defesa do ambiente, ao
desenvolvimento sustentável.

Bem lembrou o Presidente desta Casa, quando, no seu
pronunciamento lido pelo Deputado Marco Régis, colocou a questão
internacional como fulcro de uma discussão oportuna.

E importante lembrarmos um pouco a nossa história nestes 500
anos de desconhecimento do Brasil. O que somos e o que fizemos no
País, especificamente Minas Gerais? O que fez pelo mundo e o que
tem a receber do mundo? Temos os países da Europa Ocidental,
temos o Japão, temos os Estados Unidos, que vivem numa situação
de hegemonia da economia mundial. A industrialização desses países
se deu com o apoio, com a história, com o trabalho dos brasileiros.
Como? Por meio de um processo que talvez fosse interessante
enfatizar e exemplificar como o de uma esteira rolante, em que,
ininterruptamente, milhões de toneladas de material de recursos
naturais tirados do solo e do subsolo atravessaram o Atlântico,
atravessaram oceanos para alimentar essa industrialização.

E importante resgatar essa questão internacional e essa história
internacional, porque o meio ambiente e o Projeto Manuelzão têm
muito que ver com isso. Por quê? Porque o passivo ambiental gerado
por essa industrialização do mundo está aqui nas bacias do rio
Piracicaba e do rio das Velhas, em que o Projeto Manuelzão tem feito
um trabalho maravilhoso.

E esse passivo ambiental aumentará se não tivermos cuidado. E aí
o Legislativo e o Executivo do Estado têm a responsabilidade imensa
de aplicar os nossos parcos recursos, os recursos que nos sobram da
divisão do bolo da industrialização do mundo, em pesquisa e
desenvolvimento, porque os países já industrializadas saem de uma
posição de industrialização para outra neste momento.

O paradigma procurado hoje pela civilização, como diz o Prof. Apoio,
perseguido pelo Projeto Manuelzão, leva em conta que esses países
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já não querem, por exemplo, produzir o aço tradicional. Querem,
sim, produzir novos materiais. Querem sim, por um novo conceito de
aplicação de tecnologia de ponta, empurrar para países como o
nosso, chamados de subdesenvolvidos, uma tecnologia e uma
industrialização que continua e continuará, se não tivermos essa visão
de mudança, a reboque. Então, falar de meio ambiente, falar de
Projeto Manueizão, falar de relações internacionais é falar desse
gravíssimo problema. E quem resolve esse gravíssimo problema
senão a sociedade, senão o trabalho político de pessoas como o Prof.
Apoio, que vão à base da sociedade, interagem com ela no sentido de
compreender isso, no sentido de se organizar, no sentido de avançar
para um novo paradigma?

Além dessa questão internacional, há outra questão à parte, que é a
da nossa metodologia de controle ambiental. Não adiantaria muito
ficarmos simplesmente licenciando, burocraticamente licenciando. O
que nos adiantaria era ver se as condicionantes desses
licenciamentos estão embutidas numa nova postura política e
ambiental que manifeste a nossa presença no concedo das nações
em face desta dura realidade da diferença existente, por exemplo,
entre países do G-7 e o nosso. Por isso, o Projeto Manueizão também
é importante, porque cria determinadas ligações na base da
sociedade, no sentido de não somente licenciar, mas fazer articulação
institucional, zoneamento e educação ambientai.

E interessante que se diga que o Deputado Federal Tilden Santiago
recebeu recentemente uma cada do Prof. Apoio, relativa ao Projeto
Manueizão. Uma cada que está em minhas mãos na
Superintendência de Política Ambiental e que está sendo analisada
profundamente, porque trata das questões da política pública e das
questões deste relacionamento interinstitucional, interdisciplinar e
muitidisciplinar que deve haver no trato das questões ambientais, no
trato desta nova postura da sociedade frente a esta dura realidade do
terceiro milênio.

Sob a ótica da universidade junto ao povo e sob a ótica da
universidade mais povo, mais Governo do Estado, nós, da Secretaria
de Meio Ambiente, gostamos de receber a carta do Prof. Apoio, do
Projeto Manuelzão, porque, assim, vamos criar oportunidade para
discutir pianos, programas e projetos que não caibam simplesmente
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no discurso, que não fiquem simplesmente na gaveta ou na
prateleira.

Trago aqui a notícia de que o Secretário Tilden Santiago está
empenhado em uma parceria concreta. Trago também a idéia de que
o Projeto Manueizão e o rio das Velhas sirvam de modelo para outras
bacias, como, por exemplo, a bacia do rio Piracicaba, onde se
concentra toda a base de industrialização do País. Se de lá não
tivéssemos tirado a mata atlãntica para colocar as mineradoras e o
complexo siderúrgico, este País não teria, enfim, criado a base para
sua industrialização, ainda que menor que a dos países do G-7, mas
com uma infra-estrutura suficiente para nos dar uma boa colocação no
concerto das nações.

Finalizando, à Assembléia Legislativa temos que agradecer. A
Assembléia Legislativa, que, nesta hora, fala do meio ambiente e das
questões internacionais, que escuta as discussões sobre a água, que
escuta as discussões sobre a destinação dos recursos naturais, que
são questões da mais alta gravidade. A esta Assembléia, a esta Casa
do povo, a esta nossa Casa, o nosso muito obrigado. Era só. Estamos
abertos, na Secretaria de Meio Ambiente, para dialogar e encontrar
caminhos, todos juntos, para resolver uma problemática tão grave
como essa do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. (-
Palmas)

Palavras do Sr. Márcio Tadeu Pedrosa
Boa tarde, Deputado Marco Régis, na pessoa de quem cumprimento

todos os componentes da Mesa; boa tarde a todos os presentes. A
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES -
agradece o convite e a oportunidade de estar aqui participando da
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, como também da
homenagem ao Projeto Manuelzão. Como separar meio ambiente dos
recursos hídricos e do saneamento? E difícil. Mesmo hoje, que vemos
que essas peças importantes da qualidade de vida do cidadão são
tratadas de forma separada, sabemos que, cada vez mais, para o
futuro, elas terão que ter um tratamento conjunto, se quisermos
realmente sucesso nesta caminhada árdua e difícil, mas, ao mesmo
tempo, motivadora para aqueles que nela militam.

Sabemos que água encanada, esgoto tratado, sistemas contra
inundações, recolhimento de lixo, meio ambiente preservado com
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melhoria da qualidade do ar que respiramos são direitos básicos do
homem, diretamente relacionados à saúde e à dignidade. Entretanto,
alguns dados nos fazem ver os desafios que temos pela frente. Cerca
de 15 milhões de brasileiros residentes em áreas urbanas não têm
acesso à rede de esgoto. Em 1970, a expectativa de vida era de 53
anos, e a modalidade infantil, de 86 mortes por 1.000 nascidos vivos.
Em 1998, tivemos uma melhora, com uma expectativa de vida de 68
anos e 39 mortes por 1.000 crianças nascidas vivas. Nos hospitais,
cerca de 50% dos casos são de doenças de veiculação hídrica.

Dados dos recursos oriundos de financiamentos do FGTS nos
revelam que, entre 1970 e 1996, foram investidos R$15.000.000,00
em saneamento nas cidades do Pais, mas que ainda serão
necessários mais R$42.000.000,00 para a universalização do
saneamento no Brasil.

A realidade desses dados torna evidente que, neste período, a
população passou de 95 a 165 milhões, e os processos de
urbanização e industrialização provocaram o surgimento de
megálopoles com a multiplicação de favelas, perda da qualidade de
vida e crescente deteriorização ambiental, tendo a violência atingido
índices alarmantes.

A questão básica é que, enquanto não seja elevada a qualidade de
vida da população em geral, em termos de alimentação saudável,
moradias seguras, água em quantidade e de qualidade, eliminação
sanitária de despejos orgânicos e sólidos, educação, trabalho digno,
transporte seguro, bom uso do tempo disponível para o lazer, não é
possível falar de saúde pública, pois a cada ano um dos fatores
citados determina a situação da saúde ou da doença nos diferentes
segmentos da sociedade.

Mas algumas medidas práticas podem ser sugeridas:
desenvolvimento de ações de planejamento da ocupação do solo

urbano embasado em critérios tais como, potencialidade e
vulnerabilidade de fatores ambientais, tomando-se como unidade de
planejamento regional a bacia hidrográfica;

transformação do licenciamento ambiental em um processo cada
vez mais de negociação social, sendo que a ABESME parabeniza a
SEMAD pelas ações nesse sentido; aproveitamento dos comitês de
bacias hidrográficas para se agregarem de forma intensa as áreas de
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agricultura e pecuária, fazendo destes parceiros para o controle de
poluição.

incorporação na educação formal, em todos os níveis, do estudo dos
ecossistemas locais nas disciplinas de Química, Biologia, Ciências,
Matemática, entre outras, com aulas de exposições em campo, dando
caráter humanitário, filosófico e ecológico ao ensino.

Achamos importante ressaltar que um dos setores que já
contribuem, não com 100% de eficiência, mas em nível muito bom, é o
das companhias de saneamento estaduais, pois, com abrangência em
diversos municípios, torna-se obrigatório o monitoramento dos
mananciais, a garantia da qualidade da água e a constante busca de
soluções de menor custo e mais viáveis, a fim de se alcançarem
melhores condições de vida para maior número de pessoas.

Refletindo sobre tudo isso, podemos entender melhor quando o Prof.
Apoio diz que a volta do peixe ao rio vai depender de crescermos
muito como pessoas, estudarmos muito, respeitarmos mais para que,
no futuro, tomara que seja próximo, possamos ter nosso meio
ambiente equilibrado. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Fernando Antônio Leite
Deputado Fábio Avelar, professor, médico, guerreiro, idealista,

sonhador e realizador; Dr. Apoio, demais autoridades, senhoras e
senhores, boa-tarde. Gostaria de justificar a ausência de nossa
Superintendente, Maria Daice, ausente há 20 dias de Minas Gerais.
Ela esteve no Mato Grosso participando de um Congresso de
organizações não governamentais e atualmente se encontra em
Brasília fazendo um curso de políticas ambientais. Apenas chegará
aqui no Domingo, já para um evento que realizamos tradicionalmente
há alguns anos - o lançamento da "Lista Suja" e agora, também, da
"Lista Limpa".

Esse é um instrumento de sensibilização que usamos para
evidenciar a questão ambiental.

Gostaríamos de parabenizar, novamente, o Deputado Fábio Avelar,
pois é a segunda vez, nos últimos dias, que, por sua iniciativa, a
questão ambientai vem à tona nesta Casa - há poucos dias fez um
requerimento para discutir um projeto lamentável do Executivo de
Contagem, sobre Várzea das Flores, e, agora, novamente por sua
iniciativa, estamos aqui. Então, gostaríamos de parabenizar e
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agradecer à Assembléia Legislativa e ao Deputado Fábio Avelar
portais iniciativas.

E muito oportuna essa homenagem ao Projeto Manuelzão, não
apanas por estarmos na Semana do Meio Ambiente, mas porque esta
Casa estava bastante em evidência, nos jornais de circulação no
Estado, por ter-se sucumbido a projetos de cunho imediatista e
clientelista - segundo os jornais, estavam circulando na Casa projetos
eleitoreiros, de cunho superficial. E isso por demanda nossa - temos a
cultura de demandar de nossos Deputados que trabalhem
simplesmente como despachantes de luxo, o que ocasiona fatos como
esse que veio à imprensa nesta semana. Mas, ao mesmo tempo,
estamos vendo aqui a iniciativa da própria Assembléia, prestando
essa homenagem ao Projeto Manueizão, Além disso, sabemos que
esta Casa é parceira do Projeto em várias ações, e percebemos nisso
uma perspectiva muito vasta. Como disse o Dr. Apoio, a sociedade
não tem "probleminhas", mas diversos problemas sérios, que são
nossos, e a busca de parcerias para enfrentar esses problemas parte
da responsabilidade de cada um e da procura do conceito de
cidadania, pelo qual vemos que o problema é realmente nosso, como
sociedade, e não do Governo ou do empresário. Assim, nesse
quesito, esse evento foi premiado - está plantando uma semente com
bastante perspectivas de crescimento.

Nossa entidade já luta por essa causa ambiental há 21 anos.
Nascemos de um grupo de estudantes, que se reuniam na porta da
Igreja São José, em uma época difícil, quando falar em ecologia ainda
era coisa de efeminado. Hoje, nossa mentalidade evoluiu bastante, e
estamos começando a aprender o que os índios já sabiam: que
devemos levar nossas vidas em harmonia com a natureza. Em todos
esses anos, sempre tivemos um trabalho de denúncia, sendo uma
entidade mais combativa, mas sempre dialogando com o setor
produtivo, pelo que recebemos muitas críticas. Criticas da própria
sociedade, às vezes até de ambientalistas, mas procuramos ter a
visão de meio ambiente não apenas de dentro da floresta; queremos
ter a percepção do meio ambiente como um todo. E nosso grande
problema de poluição é a atividade econômica - é por isso que
procuramos esse diálogo com o setor produtivo.

Aproveitando, sugiro ao Deputado - que falou muito bem sobre o
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projeto das águas subterrâneas - que, já que os jornais de hoje
trazem denúncias bastante graves sobre a questão das águas
subterrâneas da região de Belo Horizonte, avaliasse a possibilidade
de audiência pública ou de debate como este para discutirmos essa
questão.

Termino reiterando nosso apreço e nossa alegria em ver o
crescimento do Projeto Manuelzão e em ver que o Dr. Apoio, um
herói, conseguiu, em um sistema onde o médico é obrigado a
entender mais de doença que de saúde, ser um médico que trabalha
para a saúde, de forma aprofundada, tendo como gancho a questão
ambiental. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Newton de Paiva Ferreira Filho
Exmos. Srs. Deputado Marco Régis, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto; João César
Freitas Pinheiro, representando o Secretário Estadual Tilden Santiago;
Prof. Apoio Heringer Lisboa, amigo de infância, que reencontro com
tanta alegria e satisfação; Dr. Marcos Borato Viana; Márcio Tadeu
Pedrosa; Sr. Fernando Antônio Leite; Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento; alunos do Curso de Farmácia, conscientes de que de
nada adianta tratar das doenças do homem se não pudermos dispor
de um ambiente saudável para viver; alunos do Curso de Nutrição,
conscientes de que nada é mais importante para a nutrição humana
que a água pura, limpa e potável; alunos do Curso de Geografia e
Meio Ambiente do nosso Unicentro, aqui presentes, que,
conscientizados e instrumentalizados, deverão estar na frente da luta
pela preservação do nosso meio ambiente e pela sobrevivência do ser
humano; Pro?. Cada, Prof. Dupim, coordenadores do curso; nossos
professores Guilherme Sabino, Antônio Carlos Maia Figueiredo,
Marcos Antônio Reis de Araújo, que são os membros do nosso Centro

o de Estudos do Meio Ambiente, estamos, aqui, aproveitando a
o oportunidade desta solenidade, exatamente para apresentar-lhes o

CEMA.
o	O Centro Universitário Newton Paiva, que tenho, no momento, a
o, responsabilidade de dirigir, vai caracterizando-se por uma busca
o contínua de vencer o secular desafio da indissociabihdade entre

ensino, pesquisa e extensão. E sabido que esses três segmentos
constituem a sustentação, os pilares, a razão e o fim da universidade.
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Foi através da extensão que nós, do Unicentro, nos projetamos

sobre a sociedade, criando centros e núcleos, programas e projetos,
que vêm gradativamente marcando nossa presença na comunidade
de nosso município e de diversos municípios de nosso Estado. Entre
eles destacaria o CEMA, Centro de Estudos do Meio Ambiente, com
seu Núcleo de Desenvolvimento Sustentável, que tem como objetivo
integrar os estudos desenvolvidos pelos demais núcleos que
comporão o CEMA. Nosso objetivo não é criar mais um centro ou
tomar apenas mais uma iniciativa. E participar do processo com uma
abordagem nova, revolucionária e de cunho estratégico para a
questão ambiental em Minas Gerais e no Brasil. Quando nos
referimos a uma abordagem revolucionária, queremos dizer
abordagem holística, multidisciplinar e, principalmente, interdisciplinar.
Encontramo-nos no limiar de um novo século, no início de mais um
milênio da Era Cristã. Não podemos continuar a viver no século XXI
um período de destruição, de devastação, de desrespeito suicida para
com o nosso meio ambiente, como o que temos presenciado e que
nos tem horrorizado.

Por isso, estamos lançando a proposta de realização de um esforço
concentrado denominado Movimento Minas XXI, cuja prioridade é
estimular a sociedade a ter o seu projeto de futuro, com a indicação
de como enfrentar os grandes desafios que nos são colocados no
limiar deste novo século. Nenhum lugar seria mais adequado para
este lançamento do que a Assembléia Legislativa; nenhuma época
seria mais oportuna para este lançamento do que as proximidades da
Semana Mundial do Meio Ambiente do Ano 2000; e nenhum momento
seria mais oportuno para este lançamento do que este momento, em
que se homenageia o Projeto Manuelzão.

Senhoras e senhores, acreditamos que nenhuma homenagem de
nossa parte poderia ser maior do que dizer que, desta tribuna, na
presença de tantos ambientalistas, no exemplo daqueles jovens do
Internato Rural da Faculdade de Medicina da UFMG, fomos buscar a
inspiração, o modelo, a disposição, a fé e a garra para nos lançarmos
nessa luta, com a disposição de sonhar e de vencer.

Com a humildade de quem segue exemplos, com a disposição de
unir esforços com todos aqueles que chegaram primeiro e
trabalharam, antes de nós, este caminho, com a ousadia de quem
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sabe que não há mais tempo a perder e inspirado neste Projeto
Manuelzão que hoje homenageamos, integramo-nos nessa luta,
trazendo, nas mãos, a bandeira do Movimento Século XXI. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Marcos Borato Viana
Boa-tarde. Prezado Deputado Marco Régis, que, além de ter sido

meu colega da turma de 1971 da UFMG, foi, muitas vezes, meu
colega de grupo também. Como o meu nome é Marcos e o dele
Marco, fizemos muitas atividades conjuntas na sala de Anatomia,
quando não tínhamos, ainda, cabelos brancos. E um prazer estar aqui
e uma grata surpresa vê-lo presidir a reunião. No ano que vem,
comemoraremos os nossos 30 anos de formatura.

Prezado Deputado Fábio Avelar, agradecemos a lembrança do
Projeto Manuelzão na comemoração do Dia do Meio Ambiente;
prezado colega Apoio, da Faculdade de Medicina; demais membros
da Mesa; estudantes, professores, colegas e Diretores da
Universidade, com muito prazer a UFMG vem aqui, em primeiro lugar
para agradecer a homenagem, em nome do Reitor Francisco César
de Sã Barreto, a quem estou representando. Essa homenagem, para
nós, é da maior importância, uma vez que esse projeto tem apenas
três anos. Esperamos que não dure muito, porque, se precisarmos de
três séculos, por exemplo, para recuperar o rio das Velhas, estaremos
perdidos. Precisamos de, pelo menos, três dezenas de anos para
recuperar o rio das Velhas e a consciência das pessoas.

Não tem forma nenhuma diferente. Para que consigamos o nosso
desiderato, temos que mudara consciência. E nesse sentido que acho
que esse trabalho vai durar muito tempo.

Gostaria de expressar o nosso agradecimento por essa
homenagem, e ligar o meio ambiente ao Projeto Manuelzão
sensibiliza-nos bastante e mostra que a UFMG acertou no caminho de
congregar as pessoas, os seus cérebros, a sua força de trabalho, os
funcionários, os alunos do internato rural nesse trabalho em que já
estamos vendo frutos, mas de que esperamos frutos ainda mais
produtivos.

Em segundo lugar, gostaríamos, exatamente por essa homenagem,
de reafirmar o compromisso da UFMG com este Estado e com o País.
0 nosso compromisso está representado exatamente pelo Projeto
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Manuelzão vai congregar outros alunos que não os de Medicina.
Queremos transformar o internato rural de Medicina em internato de
outras áreas, como a de Engenharia. A UFMG cumpre esse papel de
formar profissionais que tenham essa característica de
interdisciplinaridade, que tenham a característica de pensar no meio
ambiente.

Gostaria também de ressaltar o compromisso da UFMG com as
pesquisas. Não estamos aqui apenas para formar indivíduos, também
queremos difundir idéias novas. E com muito prazer que ouvi o Prof.
Apoio referir-se às questões de pesquisa, algumas concluídas e
outras em via de conclusão. Isso é função da Universidade, e, é claro,
a sua função social é o aspecto mais visível do Projeto Manuelzão, é o
aspecto mais evidente, mas foi muito bom ele ter se referido a esses
outros aspectos, que são muito importantes para o Projeto Manueizão.

Em terceiro lugar, gostaria de solicitar a toda a sociedade mineira
que vista a camisa do Manuelzão, que nos ajudem sob o ponto de
vista de parceria. Precisamos de parceria no trabalho, nas pesquisas,
nos financiamentos. Esse projeto não pode morrer e depende,
obviamente, de financiamento. Conclamamos a sociedade mineira, os
empresários mineiros, os políticos mineiros a nos ajudar a manter
esse projeto. Temos a certeza de que, com essas parcerias, o fruto
virá. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Sr. Presidente, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade,

neste dia em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente,
prestamos aqui uma justa homenagem ao Projeto Manueizão e temos
a oportunidade de assistir ao lançamento do Movimento Minas 21,
para darmos uma informação ao Plenário. Com satisfação muito
grande, fazemos esse registro, pois estamos precisando muito disso.
Nesse sentido, é dever do Estado reconhecer as pessoas que, de
uma maneira ou de outra, promovem algum beneficio ao nosso meio
ambiente, cada vez menos respeitado. Gostaríamos de ler um projeto
de nossa autoria, que visa a disciplinar a Medalha do Mérito Ambiental
do Estado de Minas Gerais e do Diploma de Mérito Ambiental. Informo
que, nesta oportunidade, dia em que comemoramos o Dia Mundial do
Meio Ambiente, estamos apresentando à Casa esse projeto nos
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seguintes termos. (- Lê:)

"Art. 1 0 - A concessão da Medalha do Mérito Ambiental do Estado de
Minas Gerais, instituída pela Lei n° 9.583, de 6 de julho de1988, e do
Diploma do Mérito Ambiental, criado pelo art. 40 da Lei n° 12.581, de
17 de julho de 1997, subordina-se às disposições desta Lei.

Art. 20 - A Medalha do Mérito Ambiental e o Diploma do Mérito
Ambiental, a serem concedidos anualmente, por ocasião da Semana
do Meio Ambiente, em número de quinze de cada categoria, destina-
se a distinguir pessoas, empresas e instituições que tenham se
destacado na defesa da melhoria do meio ambiente e conservação da
natureza".

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que teremos o apoio dos
Deputados desta Casa à aprovação desse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Culminando essa solenidade, gostaríamos de
convidar a Sra. Elma Rodrigues, do Comitê Manueizão da cidade de
Várzea da Palma, para fazer a leitura de um poema.

Leitura de Poema
A Sra. Elma Rodrigues - Várzea da Palma agradece a oportunidade.

Em nome da água, da vida, de Deus, o Prefeito Municipal de Várzea
da Palma, Amaldo Marques de Souza, a Secretária de Saúde, Célia
Márcia Fernandes e o Comitê Manuelzão de Várzea da Palma
homenageiam o Projeto Manuelzão. (- Lê:)

"Agua para beber! Agua para o lazer! Agua para irrigar! E as culturas
multiplicar...! !Agua para preservar! Os parques, as reservas! Toda a
ecologia! E a origem da Vida...! Agua para proteger! As comunidades
aquáticas! E fazer desabrochar! A beleza da Vida...! Agua para
produzir! As mercadorias! Agua para conduzir! O progresso do povo...!
Agua para transportar! A cadeia da vida! E poder escoar! Toda a
produção...! Agua para gerar! Eletricidade! E poder depurar! A
poluição...! Agua para contemplar...! E, pela sua energia,/ Suavizar
com alegria! O suor de um dia...! Agua para pescar...! Agua para
harmonizar...! Água para gerar! A riqueza do povo...! Agua para
preservar! A qualidade da vida! E poder proteger! A saúde do povo...!
Agua para eliminar! Seu conflitos de uso! E poder despertar! A
consciência do povo."

Antes de tudo, do Projeto Manuelzão, do Comitê, da Assembléia e
de todos nós, tudo podemos nAquele que nos fortalece. Obrigada.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença, e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 5, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 82 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 516/00
Presidência do Deputado Eduardo Hermeto

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Palavras do Secretário Angelo
Oswaldo - Palavras do Vereador Arnaldo Godoy - Palavras do Sr.
Mauro Werkenia - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação do Coral - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro

Antônio - Amilcar Martins - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Hermeto -
Ivo José - Marco Régis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Sebastião Costa
- Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Hermeto) - As 20h15min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Sra.
Secretária, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

Ata
A Deputada Maria Olivia, 2 a Secretária "ad hoc", procede à leitura

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. jornalista Angelo Oswaldo, Secretário da Cultura,
representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Mauro
Werkema, Presidente da Fundação Clóvis Salgado; Vereador Arnaldo
Godoy, representando o Presidente da Câmara Municipal, Vereador
César Masci; Frederico Carlos Von Dollinger, Diretor da Associação
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Comercial de Minas Gerais, representando o Presidente, Sr. Artur
Lopes Filho; e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento
que suscitou a realização desta homenagem.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração dos 30

anos de criação da Fundação Clóvis Salgado.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, que será apresentado pelo Coral da Fundação Clóvis
Salgado, regido pela Maestrina Eliane Fajioli e acompanhado pelo
pianista Wagner Sander.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Exmos. Srs. Deputado Eduardo Hermeto, representando o
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto;
jornalista Ângelo Oswaldo, DD. Secretário da Cultura; Dr. Mauro
Guimarães Werkema, DD. Presidente da Fundação Clóvis Salgado;
Vereador Arnaldo Godoy; Dr. Frederico Carlos, DD. Diretor da
Associação Comercial do Estado; meus senhores, minhas senhoras,
representantes da imprensa, entre as realizações do homem nesta
terra, a que melhor traduz a sua capacidade idealizadora é a arte.

Nessa perspectiva, a atuação do artista toma-o participante direto na
obra criadora de Deus, à medida que busca desenvolver ao máximo
as potencialidades do ser humano e colhe, como resultado, verdadeiro
enlevo da alma.

Na sociedade contemporânea, vemos com clareza que não pode o
artista restringir-se ao seu campo especifico de conhecimento.

E um novo tempo, e, para ele, é preciso um novo homem. Um novo
homem que também não se deixe aprisionar nos limites estreitos do
seu próprio mundo, mas que, ao contrário, saiba enxergar o mundo
inteiro e ver, a si próprio, como parte de um todo muito amplo e que
seja capaz de buscar conhecimentos no universo da arte e da cultura,
sempre onde estiver.

Por isso, não seria fora de propósito chamar de templo um teatro.
Nele se realiza, quotidianamente, a liturgia da comunhão dos
espíritos, pela qual artistas e espectadores se nutrem dos alimentos
necessários ao aprimoramento da sua inteligência.



444
Ao homenagear solenemente, nesta reunião, a Fundação Clóvis

Salgado, a Assembléia de Minas se curva em reverência a um dos
mais festejados espaços dedicados à arte, que, há 30 anos, vem
comunicando a gerações inteiras de mineiros os sinceros sentimentos
e as profundas emoções que todos preservamos.

A gloriosa instituição nasceu em 1016170, por meio da Lei n o 5.455,
fruto do idealismo e da determinação do então Governador Israel
Pinheiro.

Na verdade, o texto legal estabelecia a criação da Fundação Palácio
das Artes, cujas finalidades seriam: administrar o Palácio das Artes,
incentivar e promover atividades e exibições de caráter artístico e
cultural, manter intercâmbio com instituições congêneres do Pais e do
exterior e cooperar com órgãos de turismo na execução de planos
concebidos em diversos níveis, de modo a tornar-se também pólo de
atração turística.

Como primeiro ato a assinalar o início das atividades da Fundação,
registra-se a inauguração do seu Grande Teatro, realizada no dia
13/3/71, abrilhantada pela apresentação do oratório O Messias, de
Haendel.

No entanto, a instituição já estava diretamente vinculada à história
de nossa Capital mesmo antes de sua fundação, uma vez que suas
origens remontam ao início da década de 40. A semente, que
floresceria anos depois, foi lançada em solo fecundo pelo então
Prefeito Juscelino Kubitschek, que, com seu espírito empreendedor,
encarregou Oscar Niemeyer da elaboraçãô de um projeto de teatro,
como novo espaço a congregar as manifestações artísticas em Belo
Horizonte.

Depois de várias interrupções, coube ao Governador Israel Pinheiro,
companheiro de JK na empreitada de construir Brasília, determinar a
conclusão do Palácio das Artes.

Reconhecido como um dos maiores centros culturais da América
Latina, o Palácio das Artes compõem-se, em seu conjunto
arquitetônico, do Grande Teatro, do Teatro de Arena João Ceschiatti,
da Sala Juvenal Dias, do Cine Humberto Mauro, de três grandes
galerias, do Espaço Multimeios, além de áreas para convivência,
prédios da administração, salas de ensaio e do Centro de Formação
Artística, com escolas de música, teatro e dança.
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Cumpre salientar o trabalho e a dedicação daqueles que já

exerceram a Presidência da instituição: Peri Rocha França, José
Guimarães Alves, Paulo Campos Guimarães, Hélcio Ulhoa Saraiva,
Renato Gilbert, Nestor Coelho de Sant'Anna, José Geraldo D'Angelo,
Dalton Canabrava Filho, Elvécio Queiroz Guimarães, Humberto de
Matos Reis, Bartolomeu Campos Queiróz, Eduardo José Guimarães
Alvares e Fernando Augusto Paes Leme. A eles, o nosso
reconhecimento pela rica contribuição na consolidação da Fundação.

E dever destacar, ainda, os corpos estáveis da Fundação Clóvis
Salgado. São eles: o Coral Lírico de Minas Gerais, cuja apresentação
neste Plenário enriquece, sobremaneira, o calor desta homenagem; a
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que em seu repertório reúne
praticamente todos os períodos da história da música escrita para
orquestras; o Coral Infantil, que promove o aperfeiçoamento das
potencialidades vocais dos seus integrantes, e a Companhia de
Dança de Minas Gerais, cuja riqueza de valores é realçada pela série
de prêmios conferidos ao grupo e aos seus profissionais.

Na sua curta existência, as salas do Palácio das Artes já acolheram
uma elite artístico-cultural que brilharia na constelação de Minas e do
Brasil nos mais diversos ramos de atividades. Delas emanaram
grandes exibições de peças teatrais, óperas, concertos, balés,
mostras de artes plásticas, filmes, "shows" de música popular, debates
e conferências, que se tornaram testemunhos vivos da excelência do
espaço a contemplar as tendências contemporâneas e universais.

O ano de 1978 representou um marco na história da instituição.
Como forma de render justa homenagem ao grande entusiasta da

cultura e das artes no Brasil e em Minas Gerais, a Fundação passou a
chamar-se Clóvis Salgado.

Mineiro de Leopoldina, o médico Clóvis Salgado esmerou-se por
prestigiar a cultura mineira em todas as suas expressões. Esse
empenho verificou-se no exercício de todos os cargos que ocupou:
Vice-Govemador no período JK, Governador, Ministro da Educação e
Cultura, Presidente da Sociedade de Cultura Artística, da Sociedade
Coral de Belo Horizonte e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais,
bem como Reitor da Universidade de Minas Gerais. E dele a seguinte
frase que se encontra esculpida no "hall" principal do Palácio das
Artes: "a emancipação cultural é um marco final de todo um processo
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destino".

Desse conceito podemos inferir que a arte, a literatura e o manejo
hábil das ciências políticas são características peculiares do povo
deste abençoado Estado, pedaço do Brasil, coração da Pátria.

Da arte barroca ao espírito de liberdade, da literatura à política,
caminhamos todos pelas veredas e atalhos, movidos pelo sublime
ideal que busca a construção, a edificação de um corpo social menos
desigual e mais fraterno.

Hoje, Belo Horizonte tem o privilégio de abrigar uma das instituições
que mais contribui para o desenvolvimento cultural de Minas Gerais,
descortinando um horizonte de qualidade na cultura de nossa terra.
Nela, tradição e modernidade se juntam numa síntese harmônica,
produzindo como resultado uma arte dinâmica, atenta às realidades
do presente e, ao mesmo tempo, ciosa dos valores fundamentais que
sustentam a dignidade do homem.

A instituição, que hoje apresenta-se plenamente sintonizada com as
necessidades educacionais do terceiro milênio, mantém intenso
trabalho de extensão cultural, o que possibilita a formação da
população, mediante atividades desenvolvidas notadamente junto ao
segmento jovem de nossas escolas estaduais e municipais, públicas e
particulares.

Sob a direção competente do jornalista Mauro Werkema, a
Fundação Clóvis Salgado antecipou-se a seu tempo e se notabiliza
como eficiente instrumento na execução da nobre missão de
despertar nos jovens o interesse e o prazer que se alcança ao usufruir
os elevados valores da arte.

Em nome do povo de Minas Gerais, externamos nosso
reconhecimento ao muito que a Fundação Clóvis Salgado tem feito,
semeando a cultura e a arte e firmando-se, definitivamente, no cenário
nacional e internacional, pela difusão de múltiplos gêneros e formas
de manifestação artística.

Alicerçada no trabalho daqueles que constroem sua história, a
instituição trintenária continuará, por certo, traçando os contornos da
prática artística do futuro, para orgulho de todo o povo mineiro e do
Brasil.

Palavras do Secretário Ângelo Oswaido
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Deputado Eduardo Hermeto, Dalmo Ribeiro Silva, Vereador

Arnaldo Godoy, Drs. Frederico Carlos, Mauro Werkema, autoridades,
senhoras e senhores, membros do Coro Lírico da Fundação Clóvis
Salgado e demais companheiros que atuam na Secretaria de Estado
da Cultura, por meio da Fundação Clóvis Salgado: recebemos, com
muita emoção, essa iniciativa do Poder Legislativo mineiro - esta Casa
que representa todo o povo do nosso Estado - de homenagear a
Fundação Clóvis Salgado, que comemora 30 anos.

Veio a idéia de um Deputado que marca o seu compromisso com a
cultura numa atuação exemplar, Dalmo Ribeiro Silva, grande
advogado do Sul de Minas, um dos expoentes da comunidade
tradicional de Ouro Fino, uma das sentinelas da história de Minas
junto à fronteira de São Paulo. Dalmo Ribeiro Silva elegeu-se
Deputado com o compromisso de devolver a identidade política à
região tão expressiva que representa, e que ficou muito tempo sem
um representante genuíno nesta Casa. Vejo que está, também,
contribuindo de maneira incisiva para a reconstrução da própria
identidade de Minas Gerais, o que é o grande compromisso do
Governo Itamar Franco, porque é representante da Assembléia no
Conselho Deliberativo do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico - IEPHA -, fundação vinculada à Secretaria de Estado da
Cultura, e podemos testemunhar o importante trabalho e a
contribuição vigorosa que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva trouxe não
só como representante formal da Assembléia Legislativa, mas
também como representante plenamente atuante, que faz uma ponte
entre os grandes problemas da cultura - sobretudo a preservação do
patrimônio - e esta Casa, onde os temas de Minas Gerais têm que
estar sempre presentes e ser discutidos em profundidade.

Acompanhando de perto as ações relativas à cultura nas audiências
públicas que promove, nos encontros, nas discussões sobre os
projetos, ele recorda os 30 anos da Fundação Clóvis Salgado, cujo
Presidente Mauro Werkema tem se empenhado tanto em celebrar.
Convoca-nos para, nesta noite tão grata na Assembléia Legislativa,
festejar os 30 anos da Fundação Clóvis Salgado.

Foi em 1016170 - diz isso muito bem uma fotografia histórica que tem
sido reproduzida nas publicações da Fundação Clóvis Salgado - que o
Governador Israel Pinheiro, em companhia de D. Coracy Uchôa
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Pinheiro, nossa querida primeira-dama, uma entusiasta dessa
realização, que ali implantou o Centro Mineiro de Artesanato,
inaugurava o Palácio das Artes, transformando em realidade o sonho
do Prefeito Juscelino Kubitscheck e de Oscar Niemeyer, no início dos
anos 40.

No Governo Itamar Franco, estamos empenhados em concluir as
obras de recuperação do Palácio das Artes, após o grave incêndio
sofrido há alguns anos, e aprimorar não só esse vasto edifício, que se
consubstancia como um dos mais importantes centros de produção
artística do Brasil e da América Latina, mas também os seus cornos
estáveis e o seu funcionamento. Temos trabalhado junto às
Secretarias de Administração e do Planejamento para recompor em
sua inteireza os corpos estáveis que estão defasados e buscar os
melhores meios para termos um funcionamento adequado e
compatível com as demandas enormes e cada vez mais abrangentes
da Fundação Clóvis Salgado e das atividades que desempenha no
contexto do Estado, do País e do exterior.

Mais uma vez, estamos diante de uma perspectiva internacional,
com a presença da orquestra e do coro na Europa, o que engrandece
a cultura de Minas Gerais e mostra o nosso potencial de produção
artística. Queremos que o produto artístico mineiro circule no exterior,
no País e no interior de Minas Gerais. Nesse sentido, temos ampliado
as parcerias, multiplicado o diálogo com Prefeituras, universidades,
com as mais diversas instituições. Junto com Mauro Werkema e sua
equipe, procuramos trabalhar modernamente no Palácio das Artes,
avançando no tempo, tendo uma instituição compatível com a
demanda, que cresce. O Palácio das Artes é um referencial que não
se circunscreve apenas a Belo Horizonte, mas também a todo esse
vasto Estado, mais vasto que a França. Temos essa referência de
trabalho avançado, modernidade, competência, aperfeiçoamento e
virtuosismo na criação artística, na comunicação com o público, na
democratização do acesso às artes, no convívio direto com toda a
gente mineira, para a melhoria das condições de vida em nosso
Estado e realização da grande meta de todos nós. Para tanto
entusiasmou-nos muito o Governador Itamar Franco, quando disse
que Minas levantaria a voz, a fim de ocupar o lugar que lhe cabe na
Federação: que seja, em primeiro lugar, uma Federação brasileira e
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nacional, essa comunidade nacional que o Governador tanto tem
procurado valorizar e sublinhar como nosso patrimônio, para que
possamos, por meio da cultura mineira, estar sempre irradiando e
projetando os ideais que nos unem desde o século XVIII, ou seja,
desde a luminosa mensagem dos inconfidentes. Que tenhamos, com
a expressão arte e cultura, esse grande papel na redemocratização do
Brasil e na restauração da nossa unidade federativa. Muito obrigado.

Palavras do Vereador Arnaldo Godoy
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, companheiro Angelo Oswaldo,

Deputado Eduardo Hermeto, Dr. Frederico Carlos, funcionários da
Secretaria de Estado da Cultura, Coral Lírico da Fundação Clóvis
Salgado, que se apresentou muito bem, e Sr. Mauro Werkema,
gostaria de fazer apenas três registros.

Primeiro, testemunho a relação respeitosa, amistosa que tivemos
com a Fundação Clóvis Salgado, evidentemente coordenados pelo
Angelo Oswaldo. Sempre que solicitei o apoio da Fundação, encontrei
as portas abertas. O jornalista Mauro Werkema, com grande
sabedoria, perspicácia e argúcia, percebeu a importância da cultura e
das manifestações artísticas como um instrumento para alavancar a
cidadania do povo de Minas Gerais. A democratização do acesso ao
Palácio das Artes foi a principal realização da Fundação Clóvis
Salgado, na gestão de Mauro Werkema. Há pouco tempo, o Palácio
das Artes era visto como um local freqüentado pela elite e por quem
tivesse dinheiro para usufruir desse espaço fantástico. O Sr. Mauro
Werkema tem feito um esforço para democratizar esse acesso,
permitindo que outras camadas sociais possam desfrutar da produção
cultural de Minas Gerais.

Mauro Werkema, é muito bom saber que Belo Horizonte possui uma
casa de cultura e de espetáculos que permite projetar Minas Gerais no
cenário cultural do País e do mundo, com essas grandes realizações
que, com a equipe da Fundação e da Secretaria de Estado da Cultura,
tem promovido. Parabenizo a Fundação Clóvis Salgado e o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que, em boa e justa hora, presta essa
homenagem, que é das mais justas e mais significativas, porque a
cultura e a arte - como disse Clóvis Salgado - podem resgatar e
construir um futuro de independência, de autonomia e de dignidade.
Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Mauro Werkema

Deputado Eduardo Hermeto; jornalista Angelo Oswaldo de Araújo
Santos; Vereador Arnaldo Godoy, companheiro de tantos projetos e
batalhas; Deputado Dalmo Ribeiro Silva; demais membros da Mesa;
Diretores da Fundação Clóvis Salgado; funcionários; Coral Lírico da
Fundação Clóvis Salgado; meus amigos: os ilustres nomes de três
grandes brasileiros estão na origem do Palácio das Artes: Juscelino,
Israel Pinheiro e Oscar Niemeyer. Juscelino, Prefeito de Belo
Horizonte, idealizou, em 1941, o Grande Teatro Municipal de que a
cidade progressista e moderna, implantada segundo os cânones
reformadores da República brasileira, tanto precisava. O então Teatro
Municipal, construção de 1909, vendido a particulares, transformava-
se em cinema, o Metrópole. Chamado a elaborar o projeto, Niemeyer
desenhou o Grande Teatro e um menor, de câmara. E o fez conforme
os traços da arquitetura brasileira moderna que implantava na
Pampulha. A laje curva, o uso intenso do concreto em balanço, os
pilotis, os grandes vãos estão no desenho do Palácio das Artes.

Inconclusa em 1945, quando Juscelino deixa a Prefeitura, a
edificação primária atravessará duas décadas e somente em 1966 é
que o então Governador, Israel Pinheiro, da mesma têmpera de
Juscelino, decidirá terminá-la, já com uma concepção ampliada. De
Teatro Municipal passa a Fundação Cultural. Incumbe os arquitetos
Hélio Ferreira Pinto, projetista, e Pery Rocha França, chefe da obra,
de tocarem o empreendimento e efetivamente o inaugura em
sucessivos momentos, começando pela Grande Galeria, depois pelo
Grande Teatro e, finalmente, já no seu penúltimo dia de governo,
14/3/71, entrega todo o conjunto. Não construíra o Teatro de Câmara,
mas o pavilhão que se abre para a Afonso Pena, abrigando sala de
cinema, salas de artes plásticas, loja de artesanato e "hall" de acesso
aos dois patamares.

Inicialmente Fundação Palácio das Artes, pela Lei n° 5.455, de
1016170, coube ao governador Ozanan Coelho, em 1978, dar-lhe o
nome do professor Clóvis Salgado, quando de sua morte neste ano.
Médico ilustre, professor universitário, Governador de Minas, Ministro
da Educação e Cultura, Reitor da Universidade Federal, mecenas e
batalhador pela cultura, mobilizara recursos para a conclusão da obra.

Como se vê, nasce o Palácio das Artes dentro do melhor espirito da
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modernidade. E dela será sempre um marco. A visão futurista e
antecipadora de Juscelino aliada ao traço genial de Niemeyer e o
empreendedorismo de Israel nos legaram os 18.000m de arquitetura,
hoje o maior conjunto cultural da América Latina, na diversidade e
multiplicidade de expressões artísticas que abriga. Em 1999, o Palácio
das Artes envolveu diretamente 537.157 pessoas nos seus espaços e
projetos culturais, como o Grande Teatro, o Teatro Ceschiatti, a Sala
Juvenal Dias, o Cine Humberto Mauro, a Grande Galeria, as Salas
Arlindo Correia e Genesco Murta, os espaços intercalados, o Concerto
no Parque, o Expresso Melodia, as atividades de Extensão Cultural,
como os Concertos Didáticos, os lançamentos de livros e a Serraria
Souza Pinto, com equipamento moderno multimidia, hoje um dos
principais espaços da cidade. Foram 1.534 eventos nos diversos
ramos em que atua a Fundação Clóvis Salgado, número efetivamente
singular e altamente expressivo.

Centro de exibição ligado aos grandes circuitos nacionais e
internacionais, a Fundação Clóvis Salgado é também centro de
produção de grandes espetáculos, óperas, operetas, concertos de
orquestra, coro e dança. E também Centro de Formação de Recursos
Humanos, com o seu Centro de Formação Artística e as escolas de
teatro, dança e música, com 380 alunos.

A concepção de Niemeyer permite que o Palácio das Artes possua
hoje as melhores condições brasileiras de produção de espetáculos
de grande porte: salas de ensaio e montagem, oficinas de marcenaria,
serralheria, figurinos e adereços. E, fundamentalmente, corpos
artísticos estáveis, verdadeiros patrimônios culturais e artísticos do
povo mineiro, como a Orquestra Sinfônica, o Coral Lírico e a
Companhia de Dança, integrados por profissionais de alta
qualificação, de esmerado preparo e grande currículo. E existem ainda
o Coral Infantil, a Banda Sinfônica e o Coral de Alunos do CEFAR,
que podem se apresentar perante qualquer platéia.

Ano passado, os corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado
montaram a ópera "Lo Schiavo", de Carlos Gomes, a qual foi levada a
seis Estados brasileiros, entre eles Rio, São Paulo e o Distrito Federal,
em co-produção com o Teatro Arthur Azevedo, do Maranhão. Incluído
pela melhor crítica entre os três grandes eventos artísticos de 1999,
está convidado para se apresentar em Londres, Roma e para fechar
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toda a programação artística da Expo 2000, de Hannover, em
outubro próximo, a convite da direção internacional da feira, que
mobiliza 187 países, 50 milhões de pessoas e 20 mil jornalistas.
Certamente este é um marco de qualificação artística de nível
elevado, importante na consolidação da Fundação como centro de
produção artística de esmerada qualidade.

Essa é a reputação, construída durante esses 30 anos, que
comemoramos este ano. Mas e o futuro? Para onde estamos indo?

A crise do Estado brasileiro, que tem em Minas gravidade
destacada, coloca desafios muito específicos para a Fundação Clóvis
Salgado. Ampliar a sua atuação, ou mesmo manter o ritmo atual,
exigirá ajustes e transformações compatíveis com a nova realidade,
seja a que criticamente ocorre no âmbito estatal ou a que vai se
desenvolvendo no setor privado. A fonte tradicional de suprimento de
recursos, o Tesouro do Estado, já não existe. Garante cerca de 85%
da folha de pessoal. As despesas correntes de custeio e de
investimento artístico devem ser buscadas na operação e no
patrocínio.

Outros países adaptaram suas grandes instituições culturais a uma
nova sociedade, em que já existe uma economia da cultura, em que o
"marketing" cultural é prática incentivada pelos governos, mas também
pela compreensão, sobretudo pelas empresas, de que a cultura é
responsabilidade de todos, produto da consciência social e tão
importante quanto a preocupação com a saúde, a educação e a
natureza. Cultura passa a ser insumo básico, inerente á qualidade de
vida, ao crescimento e refinamento do homem.

As receitas operacionais, como bilheteria e aluguéis de espaços, são
hoje insuficientes até para o custeio administrativo e de manutenção
da Casa. Complica-se ainda a questão quando falamos da
manutenção de corpos artísticos de elevado nível artístico-
profissional, como se exige no mundo moderno, em que qualidade é o
vetor fundamental da reputação. E a qualidade que atrai e mantém o
patrocinador interessado em agregar valor à sua marca através da
associação com a Fundação.

Estamos tomando providências no sentido de ampliar platéias
através de programação variada. Estamos criando atrativos de público
pela definição do Palácio das Artes como espaço multi-cultural, em
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que se pode optar por cinco ou seis atividades, em que informação,
lazer e entretenimento se ampliam pela presença de um bar-café-
restaurante, loja de "souvenirs", livraria de arte. E que a qualidade de
serviços esteja representada na rápida e boa recepção e informação,
na compra eletrônica de ingressos, nos próprios espetáculos e
eventos.

Estamos conduzindo um projeto de musealização, que abre a casa a
visitas guiadas, promove a conservação de acervos, implanta um
núcleo de memória do teatro, da dança e da ópera e, sobretudo, abre
práticas de difusão e interação muito vivas e ricas com a dinâmica de
uma fundação cultural extremamente diversificada e ativa. Já um "web
site" moderno, orientado para a comunicação, liga-nos ao mundo e
permite a interação eletrônica, além de um novo espaço virtual para
as artes.

Temos encontrado apoio entre os patronos para transformar a sua
Associação em sociedade civil de interesse público, o terceiro setor,
regulamentado no Brasil desde março de 1999, no que seremos
pioneiros em Minas, abrindo possibilidades para que represente
outras instituições, atue no âmbito internacional e com operação
ampliadas. Quem sabe este é o futuro? Estamos propondo uma nova
área, dedicada à busca de parcerias, que exige criatividade de
projetos, satisfação plena pelo retorno contratado, enquadramento na
legislação de incentivos.

No âmbito da reforma administrativa, entendemos ser o regime
jurídico da empresa pública, no quadro atual, o mais adequado a uma
fundação cultural. Em verdade, o desenho básico de hoje ainda é o de
30 anos, estruturalista, que privilegia tarefas, e não processos,
inflexível e mesmo paradoxal e incompatível com determinadas
atividades artísticas. Mas várias amarras, no regime trabalhista
estatutário, na produção que exige velocidade e flexibilidade de
aquisições, no exercício financeiro, precisam ser liberadas.
Esperamos autorização para completarmos a orquestra e o coro. São
dois corpos artísticos fundamentais, sem o que deixamos, até mesmo,
de executar a programação e de operacionalizar as receitas de que
tanto necessitamos.

No último fim de semana, no sábado e no domingo, tivemos duas
apresentações abertas ao público no Parque Municipal. Uma de

LA
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dança e outra de música erudita. Entre 7 a 8 mil pessoas
assistiram-nas. Pessoas do povo, homens, mulheres, crianças de
todas as idades e classes sociais, em geral sem outras alternativas de
cultura e lazer de qualidade. Esses dois eventos enquadram-se
perfeitamente na preocupação de que é preciso resistir ao forte
processo de hegemonia cultural e econômica, fruto do modelo
neoliberal e do mundo globalizado, através da revitalização das
culturais regionais ou locais, pela expressão dos bens culturais
autênticos e únicos, que combinem tradição e modernização.

Patrimônio do povo mineiro, o Palácio das Artes é um orgulho de
Minas. E não há outro caminho senão avançar na qualidade, na
acessibilidade, na retribuição cultural e na responsabilidade social, de
maneira a ampliar sua visibilidade institucional e garantir sua
sustentabilidade -

Agradecemos a todos que ouviram com atenção este breve resumo
de nossa história, da nossa potencialidade e das questões que nos
afligem. Em especial, agradecemos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
a quem devemos esta homenagem e cuja sensibilidade permitiu esta
sessão, que muito nos honra.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Mauro

Werkema, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, a placa alusiva a
esta comemoração, com os seguintes dizeres: "A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a Fundação Clóvis
Salgado por seus 30 anos de serviços prestados à população mineira.
Símbolo da vanguarda cultural contemporânea, em suas múltiplas
formas de expressão, o Palácio das Artes tornou-se referência
nacional como palco de espetáculos de qualidade, de exposições e de
formação de talentos, estimulando as manifestações artísticas e a
compreensão de seu imprescindível papel humano e social. Belo
Horizonte, 5 de junho de 2000.".

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Secretário Angelo Oswaldo, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, Vereador Arnaldo Godoy, Mauro Werkema, Carlos Henrique
Von Dolinger, senhoras e senhores, todas as grandes capitais do
mundo dispõem de um centro de espetáculos que se transforma, ao
longo do tempo, em autêntico ícone da cultura e das artes. Assim é
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com a Ópera de Paris, com o "Lincoln Center" de Nova York, com o
Teatro Municipal do Rio de Janeiro e, entre nós, com o Palácio das
Artes.

Um dos maiores complexos de exibição e produção artística da
América Latina, o Palácio das Artes foi inaugurado há 30 anos,
coincidindo com a criação de sua administradora, a Fundação Clóvis
Salgado. Pois é a essa cara entidade, pelo magnífico trabalho que lhe
reconhece a sociedade mineira, que a Assembléia Legislativa presta
homenagem na noite de hoje.

Segundo a tradição, quando Mozart se apresentava, interpretando
suas inspiradas composições, o povo vienense que o escutava sentia-
se transportado aos céus. Ora, tal enlevo não se apossaria de ouvidos
menos educados, mas se explicava porque a platéia de Viena, já
então, era dotada de excelente educação artística. Essa educação,
com que a comunidade mineira e belo-horizontina também hoje
contam, a devemos muito á Fundação Clóvis Salgado.

Investindo na música clássica e popular, na dança, no teatro, no
cinema e nas artes plásticas, a Fundação faz jus ao seu patrono, um
dos maiores Governadores que Minas Gerais já teve. Mas a entidade
- é justo observar - não é obra exclusiva do estadista e incansável
incentivador das artes, que foi Clóvis Salgado da Gama. Ela muito
deve ao arrojo de Juscelino Kubitschek, ao talento administrativo de
Israel Pinheiro e ao empenho de vários outros de nossos governantes.

Foi de Juscelino a idéia original, materializada com a construção do
Palácio, feita por Israel. E foi de Clóvis Salgado o incentivo e a
sensibilidade que viabilizaram a existência da obra exemplar. Foi,
finalmente, graças ao apoio de nossos outros governantes nesses 30
anos, que podemos hoje comemorar tão grande realização.

A sede da Fundação Clóvis Salgado é um marco na fisionomia da
cidade. A sombra das frondosas árvores do Parque Municipal, sob a

: inspiração do Mestre Guignard, que vivia não longe dali, desenvolve-
se hoje extraordinário trabalho cultural. São os corpos estáveis da
Fundação em trabalho de ensaio e de pesquisa, para, posteriormente,
apresentar-nos espetáculos de qualidade. E a sucessão de recitais,
concertos, espetáculos de dança, exibições de filmes e mostras de

.s artes plásticas ao longo do ano, comprovando que somos um centro
de cultura de nível internacional.
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como funciona a Fundação Clóvis Salgado. Embora fiquemos
maravilhados com o que vemos no palco, não ignoramos o esforço e o
idealismo que existem por trás disso tudo. E exatamente por
conhecermos esse talentoso processo de elaboração que estamos
hoje promovendo esta homenagem.

Em nome do parlamento de Minas Gerais, apresentamos sinceros
parabéns à homenageada, na pessoa de seus dirigentes,
funcionários, artistas, beneméritos da Fundação e também na pessoa
do ilustre Secretário Angelo Oswaldo, reconhecido nacionalmente por
seu trabalho. Vamos encerrar nosso discurso lembrando que cultura é
vida, e, se temos vivido culturalmente, muito devemos à Fundação
Clóvis Salgado. Muito obrigado.

Apresentação do Coral
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação do Coral da Fundação Clóvis Salgado, regido pela
Maestrina Eliane Fajioli e acompanhado pelo pianista Wagner Sander.

- Procede-se à apresentação do coral.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos e
votos de parabéns ao coral, à maestrina e aos instrumentistas, que
aqui se apresentaram, e, também, às autoridades e aos demais
convidados, pela honrosa presença, e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do
dia 61612000.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 12/99
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de setembro de

mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Márcio Kangussu, Antônio Andrade e Pastor
George (substituindo este ao Deputado Sargento Rodrigues, por
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio
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Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Andrade, 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 esta
reunião se destina a apreciar o parecer do novo relator desigando. Em
virtude da ausência do Deputado Sargento Rodrigues, a Presidência
redistribui a proposição ao Deputado Pastor George, que procede à
leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 12199, na forma do Substitutivo n° 1
apresentado. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Márcio Kangussu, Presidente Antônio Andrade - Olinto Godinho.
ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

LOTERIA MINEIRA
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista
de Oliveira, AlIton Vilela e Alberto Bejani, membros da supracitada
Comissão. Está presente também o Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Batista de Oliveira, 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
procede à leitura da seguinte correspondência: fax do Sr. Fernando
José Miglio Abrantes, Chefe de Gabinete da Auditoria-Geral do
Estado, informando que o Desembargador Ayrton Maia se encontra
viajando, mas faz questão de comparecer a esta Casa para auxiliar
nos trabalhos da Comissão, assim que retornar a esta Capital. Em
seguida, o Deputado João Batista de Oliveira informa que a reunião se
destina a ouvir o Auditor-Geral do Estado e a atual direção da Loteria
do Estado de Minas Gerais. Ato contínuo, registra-se a presença dos
Srs. Antônio Francisco Patente e José Mauro Romualdo Silva,
Presidente e Diretor de Operações da Loteria do Estado de Minas
Gerais, respectivamente, José Maria Dias e Marco Fernando Schiavo,
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assessores dessa instituição, e Lindouro Mota de Meira, Chefe de
Gabinete da Presidência da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Passa-se à fase de debates, quando a palavra é concedida aos
convidados e aos parlamentares presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Em seguida, na fase de apreciação de matérias
da Comissão, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes
requerimentos: do Deputado Alberto Bejani em que solicita sejam
designados membros da Comissão para visitarem as Loterias dos
Estados de Goiás e do Pará, com a finalidade de conhecerem como
funcionam os jogos administrados por essas instituições; e seja
solicitado ao Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado,
cópia de toda a documentação referente à auditoria realizada na
Loteria do Estado de Minas Gerais; do Deputado Alencar da Silveira
Júnior em que solicita seja convidado o Sr. Alexandre Dupeyrat,
Assessor do Governador do Estado de Minas Gerais, para prestar
informações sobre a matéria objeto da Comissão; seja encaminhado
pedido de informações ao Secretário de Estado da Segurança Pública
sobre as operações realizadas por essa Secretaria com o objetivo de
coibir o funcionamento das máquinas de caça-níqueis; e seja
convidada a Sra. Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado, para
prestar informações que possam subsidiar os trabalhos da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
João Batista de Oliveira, Presidente - Ailton Vilela - Alberto Bejani.
ATA DA 3 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

RIO SÃO FRANCISCO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis,
Carlos Pimenta, Sebastião Costa e Wanderley Ávila, membros da
supracitada »omissão. Havendo número regimental, o Deputado
Wanderley Ávila, no exercício da Presidência, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a discutir a
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transposição das águas do rio São Francisco e convida para tomar
assento à mesa a Sra. Luciana Felício Pereira, Superintendente de
Apoio Técnico, substituindo o Secretário do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; e Sr. Benicio de Assis Araújo,
Superintendente Central de Programas Multisetoriais, substituindo o
Secretário do Planejamento. A seguir, a Presidência anuncia a
presença das seguintes autoridades: Sra.Vera Lúcia VoIn,
representando a Fundação João Pinheiro; Sr. Flávio Pimenta de
Figueiredo, representando o Reitor da UNIMONTES; Sra. Janice
Pereira de Araújo Carvalho, representando a UEMG; Sr. Márcio
Coury, representando o Superintendente da SUDENOR; Vereador
Francisco Eustáquio Pires Nascimento, Presidente da Câmara
Municipal de Januária; Sr. Clair Benfica, representando o IGAM; Sr.
Antônio José Alves Zica, Presidente da Câmara Municipal de
Brasilândia de Minas. A seguir, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que motivou o
convite. A seguir, o Presidente passa a palavra aos expositores pela
ordem acima mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas.
Participam do debate todos os Deputados e convidados presentes.
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, 7 de junho de 2000.
Wanderley Ávila, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Viana.

ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José
Haueisen, Glycon Terra Pinto e Dimas Rodrigues (substituindo este ao
Deputado Adelino de Carvalho, por indicação da Liderança do PMDB),
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 Dimas
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e passa à 2a Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a

rs
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votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Registra-se a presença do Deputado Amilcar Martins. A
Presidente, relatora do Projeto de Lei n° 498199 no 1 0 turno, emite
parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de proposições da Comissão. E votado e aprovado requerimento do
Deputado Cabo Morais, em que solicita a realização de uma visita da
Comissão ao Município de Formiga, acompanhada de representantes
de órgãos e entidades, para vistoriar os locais de descarte de resíduos
tóxicos e observar "in loco" as possíveis conseqüências da
contaminação ambiental causada pelos resíduos. A Deputada Maria
José Haueisen passa a Presidência ao Deputado Glycon Terra Pinto,
para apresentar requerimento em que solicita a realização de
audiência pública para debater o impasse gerado entre pequenos
produtores rurais e empreendedores de grandes projetos agrícolas, na
Bacia Hidrográfica do Rio Riachão. Em seguida, a Presidente submete
a discussão e a votação o parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n° 81612000, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Carlos Pimenta.

ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DE DEBATE PÚBLICO DA
COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS
Às quatorze horas do dia cinco de junho de dois mil, comparecem no

Plenário da Assembléia os Deputados Alvaro Antônio e Ivair Nogueira,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Anderson Adauto, Alencar da Silveira Júnior, José
Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Ivo José, Márcio Kangussu, Sebastião
Costa e João Paulo. O Presidente da Assembléia, Deputado Anderson
Adauto, convida a compor a Mesa os Deputados Alvaro Antônio,
Presidente da Comissão, e Alencar da Silveira Júnior, autor do
requerimento que suscitou a realização do debate, bem como os Srs.
Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
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Públicas; Paulino Cícero de Vasconcelos, Secretário de Minas e
Energia; Rubens José de Oliveira, Consultor Técnico da Secretaria de
Minas e Energia; Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG; Lionel
Barra, Diretor de Concessões e Novos Negócios do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais -
SICEPOT -; Edvaldo Almada de Abreu, Diretor do Sindicato das
Indústrias de Cal e Gesso de Minas Gerais - SINDCALGE -; a Sra.
Nadja Kelly Pereira de Souza Miller, Secretária Executiva do
PROCON do Ministério Público; os Srs. Magela da Silva Freire,
membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB; Osias
Baptista Neto, Coordenador da Pós-Graduação em Transporte e
Trânsito da Faculdade de Engenharia da FUMEC e representante da
Sociedade Mineira de Engenheiros - SME -' e Marco Túbo de Meio,
'Presidente do CREA-MG. O Presidente, Deputado Anderson Adauto,
informa que a reunião se destina á realização do Debate Público
sobre Concessão Rodoviária e o Impacto do Pedágio no Estado de
Minas Gerais. Em seguida, tece considerações sobre o terna
supracitado. Logo após, fazem uso da palavra os Deputados Álvaro
Antônio e Alencar da Silveira Júnior e os demais debatedores, para
suas considerações iniciais. A seguir, abre-se amplo debate entre
convidados e debatedores, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, debatedores e convidados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 7 de junho de 2000.
Arlen Santiago, Presidente - ivair Nogueira - Bilac Pinto.	-

ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇOES
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de junho de

dois mil, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Miguei
Martini, Antônio Andrade, Eduardo Hermeto e Dinis Pinheiro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Mar-tini, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Andrade,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, o Presidente lê a correspondência do Cei. lvon Borges Martins,

rÁ
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por meio da qual justifica sua ausência na reunião, em razão de
compromissos assumidos anteriormente e propõe a data de 28 de
junho para ser ouvido. Após, comunica que se encontram em poder
da Mesa e à disposição dos Deputados as correspondências
recebidas do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, por meio das quais encaminham
documentação requerida pela CPI. O Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs. João Lopes Batista, Assessor
Técnico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Cel. Ivon
Borges Martins, ex-Diretor-Geral do DER-MG; Ten. Rogério Aparecido
Soares Ribeiro, Diretor de Programação da Coordenadoria Estadual
da Defesa Civil - CEDEC -' e João Eustáquio Beraldo Teixeira,
Conselheiro do CREA-MG. O Presidente registra, também, a presença
do Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG. Ato contínuo,
a Presidência passa a palavra a cada um dos convidados, que fazem
as suas exposições e respondem aos questionamentos formulados
pelos Deputados Miguel Martini e Antônio Andrade. Em seguida, o
Presidente esclarece aos Deputados e aos demais participantes que o
inteiro teor da reunião se encontra registrado nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Eduardo Hermeto -

Oknto Godinho - Eduardo Brandão.
ATA DA 142 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às dezenove horas e quinze minutos do dia seis de junho de dois

mil, comparece no auditório do Sindicato Rural de Barbacena o
Deputado Cabo Morais, membro da supracitada Comissão. Registra-
se a presença do Deputado Edson Resende. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a
reunião e informa que ela se destina a debater, em audiência pública,
os problemas ambientais e de saúde pública relacionados com o rio
das Mortes. O Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs.
José Bernardo Meneghim, Prefeito Municipal de Barroso; Sérgio
Gustavo Coutinho Grossi, Coordenador-Geral do Projeto Rio Limpo;



rÃ

463
Aloisio Roquim, Prefeito Municipal de Bonsucesso; Nilson Antônio
Marques, Chefe da Divisão de Cheias do IGAM; e Rafael Magalhães
Ferreira, Superintendente Regional do IEF. Registra-se, ainda, a
presença dos Srs. Lacordaire Marcelino Resende, Gerente do Sistema
Sesi-Senai de Barbacena; Romeu William Fernandes, Presidente do
CODEMA de Barbacena; Welfane Cordeiro Júnior, Diretor Regional de
Saúde de Barbacena; Tenente Fonseca, Comandante do 2 0 Pelotão
da Policia Florestal de Barbacena; Ruy Marcos Soares, Secretário
Municipal de Saúde de Bonsucesso; Paulo Silaé, Vereador; Luiz
Eduardo G. Oliveira, Presidente do PSB; Juarez Silva Campos, Chefe
do Escritório Seccional do IMA em Barbaceria; Paulo César Vial,
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e
Abastecimento de Barbacena; Francisco Borges, representante do
Secretário Municipal de Saúde de Barbacena; Valdir Damasceno,
representante do DEMAE de Barbacena; Carlos Gomes,
representante do Escritório Regional da EMATER; Célio Mazzoni,
Coordenador Regional do PMDB; Danuza Bias Fortes, Vereadora e
membro do CODEMA de Barbacena; Míriam Tedaldi, Diretora do
Colégio Estadual Prof. Soares Ferreira; Mana Imaculada Lara,
Secretária de Educação, Cultura e Esportes de Bonsucesso; e leda
Lúcia Dutra Costa, representante da Secretaria Municipal de
Educação de Barbacena. O Presidente passa a palavra aos
convidados, que fazem as considerações iniciais. Em seguida, são
abertos os debates, com a participação dos convidados e dos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Carlos Pimenta.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 12199
As nove horas e trinta minutos do dia oito de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu,
Antônio Andrade e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado
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Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente,
Deputado Márcio Kangussu, informa que a reunião se destina a
apreciar, em 20 turno, o parecer do relator. Na ausência do Deputado
Sargento Rodrigues, a matéria é redistribuída ao Deputado Olinto
Godinho, que procede à leitura de seu parecer, que conclui pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 12199 na forma
do vencido em 1 1 turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende
os trabalhos por cinco minutos para a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Antônio Andrade que
proceda à leitura da ata da reunião. O Deputado Olinto Godinho
solicita a dispensa da leitura da ata, que é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Deputado Márcio
Kangussu agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Márcio Kangussu, Presidente - Olinto Godinho - Antônio Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 94912000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n°
94912000 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Vila
Vicentina Carlos de Almeida Sobrinho, com sede no Município de
Cana Verde.

Após o exame preliminar da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do projeto na forma em que foi apresentado, cabe a esta
Comissão apreciá-lo em caráter conclusivo, de acordo com o art. 103,

"a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.
Fundamentação
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Trata-se a mencionada entidade de uma sociedade civil sem fins

lucrativos, cuja finalidade principal é receber e manter pessoas nas
casas da referida Vila Vicentina, fornecendo--lhes alimentação,
moradia, vestuário. Ademais, presta assistência religiosa, moral e
cívica a pobres, carentes, abandonados e doentes, de forma gratuita.
Finalmente, não recebem seus Diretores nenhuma remuneração pelo
exercício dos cargos.

Evidencia-se, pelo trabalho dos seus voluntários, a abnegação e
sobretudo o espírito de amor ao próximo, justificando-se a declaração
de utilidade pública da referida entidade.

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

94912000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°868/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Eduardo Brandão, determina o
reembolso do valor pago por ingresso para evento cultural ou
esportivo realizado em espaço de propriedade do Estado.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer no 1 1 turno, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 8.078, de 1119190, conhecida como Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, determina normas de proteção e defesa do
consumidor, como estabelecem os arts. 50, inciso XXXII, e 170, inciso
V, da Constituição Federal.

O art. 40 da referida lei, em seu inciso V, propõe "incentivo à criação
pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e
segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos
alternativos de solução de conflitos de consumo", princípio reforçado
pelo inciso VIII do mesmo artigo: "estudo constante das modificações
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de mercado de consumo".

Vale ressaltar que, para efeito da lei mencionada, "consumidor é
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário fina! (art. 2 1)": "fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços (art. 3°)"; "produto é qualquer bem, móvel ou imóvel,
material ou imaterial (art. 3 0, § 1 0)"; "serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista (art. 30, § 20)".

Atualmente, é comum as pessoas cancelarem compromissos por
razões, sobretudo, profissionais, dadas as atribulações do mundo
moderno e a correria do dia-a-dia.

Exatamente por isso, muitas vezes, ocorre o não-comparecimento
involuntário a eventos como shows, cinemas, jogos, teatros, etc. Além
desse aborrecimento, há que se levar em conta o prejuízo decorrente
do pagamento antecipado dos ingressos.

O Projeto de Lei n° 86812000, imbuído do pensamento de que o
consumidor não pode ter seu direito restringido, tenta minimizar esse
contratempo, oferecendo uma alternativa para aqueles que passarem
por experiência semelhante.

Logo, se analisada a questão sob a ótica dos artigos citados do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, além do art. 49, que
permite a desistência de contrato por parte do consumidor, somos
levados a acatar o que pretende o projeto em pauta, que se torna
instrumento alternativo de solução para o conflito que ora se
apresenta.

Conclusão
Pelos motivos apresentados, somos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 86812000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Eduardo

Brandão.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°945/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Márcio Luiz da Silva
Cunha, dá nova redação ao art. 13 da Lei n° 13.464, de 12/1/2000,
que cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico,
Artístico e Arquitetônico - FUNPAT.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Vem agora a esta Comissão a fim de receber parecer para
o 1 1 turno, nos termos do art. 188, c/c O art. 102,V1, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Lei n° 13.464, de 121112000, que cria o FUNPAT, define, em seu

art. 13, a composição do grupo coordenador do citado Fundo. A
proposição pretende incluir, no grupo coordenador do FUNPAT, um
representante da Secretaria de Estado do Turismo.

A análise de textos legais relativos ao tema conduz a algumas
conclusões.

Em primeiro lugar, pode-se observar coincidência de objetivos e
propósitos entre o FUNPAT, o PlanoMineiro de Turismo e a
Secretaria de Estado do Turismo. A Lei n° 13.464 define como objetivo
do FUNPAT "a captação e alocação de recursos financeiros para a
conservação, a reestruturação e a reconstrução de bens de valor
histórico, artístico e arquitetônico do Estado, representativos da
cultura mineira em suas diversas manifestações, contextos e épocas"
(art. 1 1). A Lei n° 12.398, de 12112196, que dispõe sobre o Plano
Mineiro de Turismo, incluí, entre os princípios que regem o plano, "a
valorização e preservação do patrimônio histórico-cultural e natural"
(art. 1 0, 1). A Lei n° 13.341, de 28110199, que cria a Secretaria de
Estado do Turismo, apresenta como uma das competências dessa
Secretaria "promover e divulgar os produtos turísticos do Estado" (art.
20, V). Desnecessário dizer que o patrimônio histórico, artístico e
arquitetônico é um dos principais, se não o maior, produto turístico de
Minas Gerais.

Em segundo lugar, pela análise dos comandos legais, constata-se
coincidência na composição de grupo coordenador do FUNPAT (Lei n°
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13.464, art. 13) e do Conselho Estadual de Turismo - CET - (Lei no
13.341, art. 27), já que ambos incluem, entre seus membros,
representantes da Assembléia Legislativa e das Secretarias de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral e da Cultura.

Observe-se ainda, que é de apenas 75 dias a diferenç. entre a
promulgação das duas leis. Percebe-se que a Secretaria de Estado do
Turismo foi desvinculada da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio durante a tramitação final da lei de criação do FUNPAT.
Acreditamos que, se a citada desvinculação houvesse acontecido
anteriormente, o legislador mineiro não teria dúvida em realizar o que
pretende a proposição em causa.

Diante disso, julgamos não haver óbice à inclusão de representante
da Secretaria de Estado do Turismo no grupo coordenador do
FUNPAT, o que ensejará maior excelência ao desempenho das
funções do referido Fundo.

Conclusão
Pela razões apresentadas, somos pela aprovação, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 94512000.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Elbe

Brandão.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°11/99

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
11199 visa instituir procedimentos especiais para prevenção e
detecção dos casos de Lesões por Esforços Repetitivos - LER.

A matéria foi aprovada no 1 1 turno, com a Emenda n°2, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda n° 1,
apresentada por esta Comissão, à Emenda n° 3, apresentada em
Plenário. Retorna agora o projeto a esta Comissão, a fim de receber
parecer para o 21 turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, Xl,
do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
0 projeto sob análise pretende instituir procedimentos especiais
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para prevenção e detecção dos casos de LER nos trabalhadores.
O vencido no 1° turno, a respeito do qual nos cabe emitir parecer,

compreende o projeto original com a Emenda n o 2, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda n° 1, desta
Comissão, à Emenda n° 3, apresentada em Plenário.

Analisando as alterações, temos que a Emenda n° 2 retirou o art. 41
do projeto, e a Subemenda n° 1 corrigiu impropriedade técnica no
texto da Emenda n° 3. Houve, ainda, uma alteração no art. 3 0 do
projeto original, que faz referência aos "incisos 1 a VI do § 2 1 do art.
1 0". Entretanto,os incisos n

o
s IV a VI foram suprimidos pela

Subemenda n° 1, motivo pelo qual, na redação do vencido,
substituímos a expressão por "incisos 1 a III do § 2 1 do art. 1°".

As alterações efetuadas no 1 1 turno fazem mais concreta a intenção
do projeto, tornando ampla e objetiva a proteção ao trabalhador.

Assim sendo, não vislumbramos a necessidade de outros reparos ao
projeto por parte desta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, em 21 turno, do Projeto

de Lei n° 11199 na forma do vencido no 1 1 turno
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°11/99
Institui procedimentos especiais para prevenção e detecção dos

casos de Lesões por Esforços Repetitivos - LER.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado instituirá procedimentos especiais de vigilância e

fiscalização visando à prevenção e detecção dos casos de Lesões por
Esforços Repetitivos - LER - nos trabalhadores.
§ 1 0 - Entende-se por vigilância o conjunto de ações que

proporcionam a detecção ou prevenção de mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde, com a finalidade de
prevenir e controlar os casos de LER.

§ 21 - Os procedimentos especiais de fiscalização a que se refere
esta lei destinam-se a verificar a observância, pelos empregadores,
das seguintes medidas:

- cumprimento das normas legais pertinentes á prevenção e
detecção dos casos de LER;

11 - informação aos trabalhadores, por meio de cartazes, cartilhas e
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palestras, dos riscos de se contrair LER em razão da natureza do
trabalho desempenhado;

III - procedimentos especiais definidos no Plano de Controle do
Ritmo de Trabalho.

§ 3° - O Plano a que se refere o inciso III será instituído pelo
empregador, junto com os empregados, a partir de uma análise
ergonômica da atividade de trabalho, elaborada conforme o
contingente de homens e mulheres envolvidos no processo de
trabalho, a idade de cada um, as tarefas desempenhadas, o ritmo e a
jornada diária de trabalho.

§ 4° - O Plano de Controle do Ritmo de Trabalho deverá ser
instituído até um ano após a publicação desta lei e remetido aos
órgãos públicos responsáveis pela saúde do trabalhador.

Art. 20 - A suspeita ou a constatação de LER será comunicada ao
órgão responsável pela saúde do trabalhador ou à entidade
representativa de classe a que ele pertença.

Art. 30 - Constatado o descumprimento de qualquer uma das
medidas enumeradas nos incisos 1 a III do § 21 do art. 1 1 desta lei,
será o infrator notificado para, no prazo de setenta e duas horas,
sanar as irregulares ou apresentar plano detalhado para saná-las.

§ 10 - Vencido o prazo de setenta e duas horas sem que tenham
sido tomadas as providências previstas no 'caput" deste artigo, o
infrator estará sujeito às seguintes penalidades:

- multa diária no valor de duas mil UFIRs;
li - suspensão temporária das atividades em caso de reincidência ou

risco iminente à saúde do trabalhador.
§ 21 - O plano a que se refere este artigo será avaliado pelo poder

público, que decidirá, motivadamente, sobre a sua aprovação ou não,
no prazo de quarenta e oito horas.

§ 31 - Não havendo a aprovação do plano apresentado, o infrator
terá setenta e duas horas para sanar a irregularidade, e, não o
fazendo, ser-lhe-ão impostas as penalidades previstas no § 1 1 deste
artigo.

Art. 40 - Para a execução dos procedimentos especiais previstos
nesta lei, o poder público estadual poderá firmar convênios com a
União, os municípios e as entidades representativas patronais ou
sindicatos profissionais.
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Parágrafo único - Os convênios firmados com entidades
representativas de classe, previstos no "caput" deste artigo, terão
como objeto apenas os procedimentos especiais relativos às funções
de vigilância.

Art. 5° .- As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de verba consignada no orçamento do Estado.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Dimas

Rodrigues.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 167199

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei n°
167/99 objetiva instituiu normas para o atendimento pelo "Sistema
único de Saúde - SUS,, nos casos que menciona e dá outras
providências.

Aprovada a matéria no 1 1 turno, com a Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1, apresentada por esta Comissão, retorna o projeto a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art.
169, § 1 1 , c/c o art. 102, XI, "a" do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em análise pretende que o SUS realize gratuitamente

cirurgia plástica para correção de lesões em mulheres vítimas de
violência grave.

A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, estendeu o benefício aos homens, vítimas do mesmo tipo de
violência.

A Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, apresentada por esta Comissão,
retirou a especificação do tipo de vitima e retirou a expressão "grave",
que poderia causar dificuldade de caracterização do termo,
entendendo que qualquer lesão que exija cirurgia plástica deva ser
considerada grave.
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Temos que as modificações efetuadas no texto original são

procedentes, pois uniformizaram a redação dos dispositivos e
estenderam o direito a todas as vítimas.

Assim sendo, não vislumbramos a necessidade de outros reparos.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, em 2 1 turno, do Projeto de Lei
n o 167/99 na forma do vencido no V turno.

Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 167199

Institui normas para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde -
SUS - nos casos que menciona e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo, por intermédio do SUS, autorizará a

realização gratuita de cirurgia plástica para correção de lesões ou
seqüelas decorrentes de agressão comprovada em vítimas de
violência.

Art. 20 - Os hospitais e centros de saúde do SUS, ao receberem
vítimas de violência, informar-lhes-ão a possibilidade de acesso
gratuito à cirurgia plástica reparadora e as providências necessárias à
sua realização.

§ 1° - A vitima de violência que fizer opção pela cirurgia procurará a
unidade que irá realizá-la portando o registro de ocorrência oficial da
agressão.

§ 2° - O profissional de medicina que indicar a necessidade da
cirurgia deverá fazê-lo em diagnóstico formal expresso e encaminhá-lo
ao responsável pela unidade de saúde respectiva, para sua
autorização.

Art. 31 - Para a realização do disposto nesta lei, o Poder Executivo
adotará, entre outras, as seguintes ações:

- instalação de um modelo assistencial que contemple equipes de
especialistas em cirurgia plástica;

II - realização periódica de campanhas de orientação e publicidade
institucional com produção de material didático a ser distribuído para a
população-alvo;

III - distribuição gratuita de produtos farmacológicos durante o pré-
operatório e o pós-operatório;

IV - encaminhamento, para clínica especializada, dos casos
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indicados para complemeritação de diagnóstico ou tratamento,
quando necessário;

V - controle estatístico dos casos de atendimentos.
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator - Dimas

Rodrigues - Cristiano Canêdo.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 12199
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Antônio Andrade, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 12199 tem por objetivo alterar a redação do
"caput" do art. 23 e seus parágrafos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Tendo sido aprovada no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem
a proposta a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termas do art. 201 do Regimento Interno.

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

A proposta de emenda à Constituição em análise tem por objetivo
estabelecer que os policiais civis, bacharéis em Direito, que prestam
serviços como Delegados Especiais de Policia, com os vencimentos e
as vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia 1,
passem a integrar o quadro de Delegado de Carreira; e que os
mesmos servidores façam jus à promoção na carreira por
merecimento e antigüidade.

Tais servidores, a despeito de cumprirem os encargos próprios dos
Delegados de Policia de carreira, de terem todas as suas atribuições e
de sujeitarem-se aos ônus e riscos inerentes às funções, há mais de
dez anos não têhi direito a progressão e promoção, pois não são
titulares dos cargos.

Apreciada em 1 1 turno, a proposta foi aprovada na forma do
Substitutivo n° 1. O que se tem em vista, como bem explicita a
proposta, é a premente necessidade da adequação da realidade
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Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual, à
consolidação de um direito, como forma de suprir lacuna que prejudica
esses poucos Delegados Especiais há mais de dez anos em atuação.

Vale ressaltar que a aprovação da proposta em análise não implica
aumento de despesa, visto que, antes mesmo da promulgação da
Carta Estadual, esses Delegados Especiais já vinham exercendo as
funções típicas de Delegados de Polícia.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 12199 na forma do vencido no 1 turno, a seguir
apresentado.

Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 12199

Altera a redação do art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 23 - Os policiais civis bacharéis em Direito que prestam
serviços como Delegados Especiais de Polícia, com os vencimentos e
as vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia 1,
passam a integrar o Quadro Efetivo de Delegado de Carreira.

Parágrafo único - Os servidores de que trata este artigo farão jus à
promoção na carreira por merecimento e por antigüidade.".

Art. 2° - Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Márcio Kangussu, Presidente - Olinto Godinho, relator - Antônio

Andrade.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°24/99
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo

como primeiro signatário o Deputado Paulo Piau, a proposta de
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emenda à Constituição em epígrafe acrescenta dispositivos aos
arts. 161 e 199 da Constituição do Estado.

No 1° turno, a matéria foi aprovada pelo Plenário em 231512000, na
forma original.

A proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber
parecer para o 2° turno, nos termos do art. 184, § 2 1 , do Regimento
Interno.

Fundamentação
A criação das universidades estaduais - UEMG e UNIMONTES -

representa a constitucionalização de uma proposta de reorganização
do sistema de educação superior do Estado de Minas Gerais,
informada pelos princípios da integração e do desenvolvimento
regionais e da universalização do ensino superior público e gratuito
associado à pesquisa e extensão, em consonância com as diretrizes
emanadas da Constituição da República.

Dentro dessa vertente, o parágrafo único do art. 199 da Constituição
Estadual afirmou a missão da universidade do Estado, que seria
orientada para atender prioritariamente as regiões densamente
povoadas não atendidas por ensino superior público, observada a
vocação regional. Os arts. 81 e 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira dão, assim, a
forma das duas instituições universitárias que iriam tomar-se pólos
difusores da cultura e promotoras do desenvolvimento científico e
tecnológico voltado para as necessidades regionais, visando ao
equilíbrio socioeconômico no Estado.

Não é redundante neste momento asseverar o papel dinamizador
das instituições universitárias na produção científica do País. Só as
três universidades estaduais de São Paulo - USP, UNESP e
UNICAMP - respondem por 90% da pesquisa nacional. Não é por
acaso, portanto, que o Estado investe nelas quase 10% da
arrecadação do ICMS liquido, investimento que este ano poderá
chegar a R$1.970.000.000,00. Só na UNESP, instituição "multicampi"
como a UEMG, que também foi implementada a partir da aglutinação
de unidades preexistentes, o Estado investe aproximadamente
R$450.000.000,00 anuais. Em Estados cuja arrecadação é bem
inferior à de Minas Gerais, como Ceará e Piauí, investe-se
significativamente nas universidades estaduais. As Universidades do
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Rio de Janeiro e do Paraná, que são instituições reconhecidas por
sua excelência, contam com recursos orçamentários vinculados, o que
demonstra a importância de o investimento no educação superior ser
um projeto do Estado, a ser desenvolvido independentemente da
agenda política dos governantes.

A proposta de emenda à Constituição em análise tem, dessa forma,
o mérito de se apresentar como alternativa para o resgate de um
importante projeto de desenvolvimento do Estado consubstanciado na
criação das duas universidades estaduais, que, apesar de já terem
afirmada a sua importância no cenário da educação superior de Minas
Gerais, não têm recebido por parte do poder público a devida atenção,
especialmente a UEMG, que sequer foi implantada e, devido à
carência crônica de recursos, vive uma situação de quase paralisação.

A despeito dos obstáculos de ordem financeira, está demonstrada a
capacidade da UEMG e da UNIMONTES de cumprir a sua missão. A
UNIMONTES desempenha uma função estratégica no
desenvolvimento das regiões Norte, Noroeste e do Jequitinhonha e do
Mucuri, abrangendo em suas ações de ensino, pesquisa e prestação
de serviços sociais 155 municípios, grande parte deles com baixo
índice de desenvolvimento humano. No entanto, apesar de a
universidade ter-se expandido expressivamente nos últimos anos,
corre ela hoje o risco de ver estagnado seu projeto de consolidação
como universidade pública, gratuita e democrática, que permita o
acesso das camadas mais carentes da população. O maior obstáculo
à sua definitiva consolidação é, sem dúvida, a falta da garantia de
recebimento de recursos financeiros à altura de suas necessidades, o
que a impede de realizar os investimentos necessários e de criar um
plano de carreira justo para os servidores, capaz de estimular os
docentes a se qualificarem e compensar aqueles que já aprimoraram
a sua titulação.

A UEMG, por sua vez, cobre 73% dos municípios por meio das
ações indiretas das unidades incorporadas da Capital e de suas nove
unidades do interior, que de direito ainda não se integraram a ela, mas
que de fato se somam a ela com o propósito de se inserirem
definitivamente nas regiões. Apenas a aquisição do 'status" de
universidade estadual já contribuiu muito para o aprimoramento da
qualidade dos cursos oferecidos pelas unidades da UEMG, que,
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apesar dos parcos recursos recebidos do Tesouro Estadual, com
muito esforço próprio e em parceria com outras instituições, tem
implementado programas de capacitaçâo de professores e de pessoal
técnico, programas de extensão e pesquisa de interesse das
comunidades das regiões e inserção nas políticas públicas, bem como
oferecido apoio acadêmico e administrativo às suas unidades.

No entanto, apesar dos esforços despendidos em prol da
continuidade da Universidade do Estado, a sua situação financeira é
precaríssima. Passados 11 anos de sua criação, a UEMG não
vislumbra a concretização dos objetivos que motivaram o seu
surgimento. As unidades do interior se vêem numa situação inusitada
e absurda: levam o nome de uma universidade pública e têm de
cobrar mensalidades de seus alunos para se manter. Os recursos
repassados pelo Estado - em média R$11.000.000,00 anuais - mal
cobrem a folha de pagamento do "campus" de Belo Horizonte, e há
quase dois anos as unidades do interior não recebem recursos. O
corpo docente das unidades de Beto Horizonte vive uma situação
inaceitável para uma instituição universitária: salários iniciais de
R$500,00, com 75% de professores designados e muitas vagas a
serem preenchidas.

Oportuno se faz neste momento comentar o trabalho desenvolvido
recentemente pela Comissão Especial para proceder a estudos e
proposições acerca da Universidade do Estado de Minas Gerais, que
promoveu ampla discussão com representantes dos setores
interessados. Dirigentes, ex-dirigentes, alunos, professores, sindicatos
e Prefeitos dos municípios onde se situam os "campi" participaram e
reafirmaram a importância de uma universidade pública e gratuita para
toda a comunidade e para o desenvolvimento das regiões e do Estado
como um todo, deixando uma mensagem uníssona: a UEMG
necessita urgentemente de apoio financeiro do poder público, na
forma de recursos orçamentários vinculados, para que seja
efetivamente implantada e possa cumprir a missão a ela destinada
pelos constituintes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n°24/99 na forma original.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
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Carlos Pimenta, Presidente e relator - Dimas Rodrigues -

Wanderley Ávila.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 168/99

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em
epígrafe visa a oferecer, no Estado, o Serviço de Orientação e
Prevenção ao Câncer Cérvico-Uterino e de Mama.

Aprovado em Plenário, no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1,
retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2°
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise acrescenta dispositivos á Lei n° 11.868, de

28/7/95, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer
cérvico-uterino e de mama no Estado.

A modificação efetivada no texto original é procedente, uma vez que
acrescentou algumas ações a serem realizadas pelo Estado, sem, no
entanto, prejudicar o ordenamento jurídico, pois tal acréscimo foi feito
a lei estadual que dispõe sobre a mesma matéria.

O vencido no 1 1 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, resulta
da aprovação do Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão e
aprovado em Plenário. Por meio desse substitutivo, foram incluídas,
no inciso III do art. 2° da lei supracitada, as alíneas "d" e 'e", que
prevêem importantes medidas, a saber, a instalação de modelo
assistencial com número suficiente de equipes de especialistas e de
aparelhos de diagnóstico e a realização periódica de campanhas de
orientação para a população.

Dessa forma, reafirmamos nossa posição no sentido da
conveniência da aprovação do projeto de lei em tela.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto

de Lei n° 168199 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator - Dimas

Rodrigues - Cristiano Canêdo.
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Redação do Vencido no lO Turno

PROJETO DE LEI N° 168199
Acrescenta dispositivos à Lei n o 11.868, de 28 de julho de 1995, que

dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer cérvico-uterino e
de mama no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 20 , inciso III, da Lei n° 11.868, de 28 de julho de 1995,

fica acrescido das seguintes alíneas "d" e "e"
"Art. 20 - ................
III - ..............
d) - instalação de um modelo assistencial que compreenda um

número suficiente de equipes de especialistas em oncologia e que
seja dotado de aparelhos de diagnóstico de acordo com a demanda
operada em cada região do Estado, constando de, no mínimo, um
mamógrafo e um colposcópio;

e) - realização periódica de campanhas de orientação e publicidade
institucional.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 646199
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em

epígrafe torna obrigatória a afixação, em hospitais e clínicas, de cartaz
com informações sobre os procedimentos a serem adotados em caso
de óbito de pacientes.

Aprovado em Plenário no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, retoma o
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 1 turno, nos
termos do art. 189 c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise visa a tornar obrigatória a afixação, em

hospitais e clínicas, de cartaz com informações sobre os
procedimentos a serem adotados em caso de óbito de pacientes.

O vencido no 1° turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer,
compreende a Emenda n° 1, apresentada por esta Comissão e
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aprovada em Plenário.

A modificação efetivada no texto original é procedente, uma vez que
visa a retirar a obrigatoriedade de que os cartazes contenham
informações relativas ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT -,
pois já há lei estadual que dispõe especificamente sobre essa
questão.

Orientar os familiares ou responsáveis quanto ás medidas a serem
tomadas em caso de óbito de pacientes constitui uma maneira de
assegurar, na prática, o acesso à informação, que é garantido a todos
em nossa Cada Magna.

Reafirmamos, portanto, nossa posição no sentido da conveniência
da aprovação da matéria em tela.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto

de Lei n° 646199, na forma do vencido no l turno.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator - Dimas

Rodrigues - Cristiano Canêdo.
Redação do Vencido no 1° turno

PROJETO DE LEI N°646/99
Toma obrigatória a afixação, em hospitais e clínicas, de cartaz com

informações sobre os procedimentos a serem adotados em caso de
óbito de pacientes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Miras Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatória a afixação, nas podarias dos hospitais e das

clínicas, em local visível, de cartaz com informações sobre os
procedimentos a serem adotados pelos familiares ou responsáveis em
caso de óbito de pacientes.

Parágrafo único - Os cartazes serão confeccionados e distribuídos
pela administração pública e trarão informações detalhadas sobre a
liberação e o traslado do corpo e sobre o serviço gratuito disponível
para o sepultamento.

Art. 20 - Os hospitais e clínicas que descumprirem esta lei estão
sujeitos às seguintes penalidades:

- advertência, na primeira ocorrência;
11 - multa no valor de 1.000 (mil) Unidades Fiscais de Referência -
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UFIRS -, na segunda ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro do valor anterior, nas ocorrências
subseqüentes.

Art. 30 - As despesas decorrentes desta lei serão incluídas no
orçamento anual.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 596/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 596199, dos Deputados Anderson Adauto,

Sargento Rodrigues e Cabo Morais, que autoriza o Poder Executivo a
doar à Ação Feminina de Assistência Social do Quarto Batalhão da
Polícia Militar - AFAS - 41 BPM - o imóvel que especifica, foi aprovado
no 21 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Esta Comissão propõe sejam suprimidas do projeto as referências a
confrontações e limites dos imóveis doados, uma vez que essas
descrições já constam nas respectivas escrituras públicas, cujos
dados de identificação, extraídos de cópias autenticadas anexadas ao
processo, são transcritos na proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 596199
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar

- à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Quarto
Batalhão da Polícia Militar - AFAS-4 0 BPM - parte do imóvel situado no
lugar denominado Alto do Cachimbo, no Município de Uberaba,
constituído de terreno com área total de 501 .487m 2 (quinhentos e um
mil quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), registrado sob o
n° 13.555, a fis. 193 do livro 3M, no Cartório de Registro de Imóveis da
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Comarca de Uberaba, ficando excluídas da doação:

a) área de 53.525,04m2 (cinqüenta e três mil quinhentos e vinte e
cinco vírgula zero quatro metros quadrados), ocupada pelo quartel do
41 Batalhão da Polícia Militar;

b) área de 1.576,83 M2  (mil quinhentos e setenta e seis vírgula
oitenta e três metros quadrados), destinada à construção de casas
funcionais;

c) área de 6.809,59m 2 (seis mil oitocentos e nove vírgula cinqüenta e
nove metros quadrados), destinada à construção da sede da 51
Companhia da Policia Militar Florestal e do campo de futebol do 41
Batalhão da Polícia Militar;

II - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Sétimo
Batalhão da Policia Militar - AFAS - 7° BPM - a parte remanescente do
terreno situado no Município de Bom Despacho constituído pelo
imóvel com área aproximada de 35,875ha (trinta e cinco vírgula
oitocentos e setenta e cinco hectares), no antigo Matão, registrado
sob o n° 1.000, a fis. 33 do livro de Transcrições e Transmissões n° 3-
H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho,
ficando preservada a parte do terreno com área de 17,075ha
(dezessete vírgula zero setenta e cinco hectares), ocupada pela
Guarnição Militar Estadual de Bom Despacho;

III - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Décimo
Batalhão da Polícia Militar - AFAS -10 1 BPM - os imóveis descritos a
seguir:

a) um quinhão de terras, com área total de aproximadamente
11,73ha (onze vírgula setenta e três hectares), situado na Fazenda
Montes Claros, registrado sob o n° 44.077, a fls. 114 do livro 3-AJ, no
Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montes
Claros;

b) um terreno situado na cidade de Montes Claros, no Bairro Cintra,
com área de aproximadamente 30.590m 2 (trinta mil quinhentos e
noventa metros quadrados), registrado sob o n° 19Á379, a fls. 126 do
livro 3-0, no Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca
de Montes Claros.

Art. 21 - Os imóveis de que trata esta lei destinam-se à construção
de casas populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade
por pessoa, observando-se as seguintes prioridades:
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- militares estaduais lotados no município em que se localiza o

imóvel doado;
lI - militares estaduais lotados no Comando Regional a que pertence

õ município em que se localiza o imóvel doado;
III - pensionistas do IPSM residentes no município em que se situa o

imóvel doado;
IV - servidores públicos estaduais residentes no município em que

se situa o imóvel doado;
V - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 30 - Para cada imóvel referido no art. 1, será criada comissão

com a finalidade de estabelecer regras e critérios complementares
para a comercialização das unidades habitacionais, respeitado o
disposto no art. 2°, bem como de gerenciar e administrar os
procedimentos vinculados à aplicação desta lei e dela decorrentes.

Parágrafo único - As comissões de que trata este artigo terão a
seguinte composição:

- dois membros indicados pela entidade beneficiária da doação;
II - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-BM;
III - dois membros indicados pela União do Pessoal da Polícia Militar

- UPPM -;
IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Policia

Militar e do Como de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e

Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco

Régis.	 -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 791/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 79112000, do Deputado Luiz Fernando Faria, que

declara de utilidade pública o Hospital de Misericórdia de Santos
Dumont, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 79112000
Declara de utilidade pública o Hospital de Misericórdia de Santos

Dumont, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Hospital de

Misericórdia de Santos Dumont, com sede no Município de Santos
Dumont.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1 1 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco Régis -

Glycon Terra Finto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 834/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 83412000, do Deputado lvo José, que declara de

utilidade pública a Associação dos Proprietários Rurais Atingidos pela
Usina Hidrelétrica de Aimorés, com sede no Município de ltueta, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 83412000
Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários Rurais

Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Aimorés - APRAPUHA -, com
sede no Município de Itueta.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Proprietários Rurais Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Aimorés -
APRAPUHA -, com sede no Município de Itueta.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 1482 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8/6/2000
Presidência dos Deputados Gil Pereira e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: j2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
Registro de presença - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei n o 1.08412000 - Requerimentos nos
1.471 a 1.47812000 - Requerimentos dos Depdtados Alberto Pinto
Coelho, João Leite e Miguel Martini - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Administração Pública, de Meio Ambiente e de
Transporte e dos Deputados Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Amilcar Marfins e Alencar da Silveira Júnior - 2 2 Parte (Ordem do Dia):
12 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Votação
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto
Coelho, Miguel Martini e João Leite; aprovação - 2 Fase: Inexistência
de "quorum" qualificado para votação das propostas de emenda à
Constituição - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 11
turno, do Projeto de Lei n° 97812000; aprovação com as Emendas nos
1 e 2 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 832/2000;
aprovação com as Emendas n o

s 1 e 2 - Discussão, em 2 0 tumo, do
Projeto de Lei n° 393199; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 606/99; aprovação - 32
Parte: Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Dimas Rodrigues - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
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Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Irani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João
Paulo - João Pinto Ribeiro - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14h10min, 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.

12 Parte
? Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ronaldo Canabrava, 21-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado João Paulo, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	

OFÍCIOS
Do Sr. José Alencar, Senador, agradecendo o convite para a reunião

especial comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente e para o
Fórum Técnico Educação de Jovens e Adultos.

Dos Srs. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado; Roberto Meira de
Almeida Barreto, Superintendente Estadual do Banco do Brasil;
Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado, e
Clésio Andrade, Presidente da Confederação Nacional dos
Transportes .- CNT -, agradecendo o convite para a reunião especial
em comemoração dos 30 anos da Fundação Clóvis Salgado.

Dos Srs. Antônio Salustiano Machado, Secretário de Ciência e
Tecnologia, e Arméndo Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública
do Estado, agradecendo o convite para o Fórum Técnico Educação de
Jovens e Adultos.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Amilcar



488
Martins, informações relativas aos custos do anúncio do fim da
moratória, veiculado em várias emissoras pelo Governo do Estado. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.076/2000.)

Do Sr. Murílio Hingel, Secretário da Educação, agradecendo o
convite para o debate público sobre transporte escolar e informando
que essa Secretaria criou o Programa de Financiamento para
Aquisição de Veículos Destinados ao Transporte Escolar. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. Edailton Antônio Godinho Pimenta, Prefeito Municipal de
Angelándia, solicitando que esta Casa intervenha junto ao Governador
do Estado para que se resolva o impasse criado pela paralisação dos
professores da rede pública estadual. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Antônio Pavan Capatti, Presidente da Câmara Municipal de
São Sebastião do Paraíso, solicitando o arquivamento do Projeto de
Lei n° 896/2000, do Deputado Rêmolo Aloise. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n° 89612000.)

Do Sr. João Mendes Sobrinho, Presidente da Câmara Municipal de
Rio Fardo de Minas, comunicando que o Sr. Juscelino Miranda Costa
reassumiu o cargo de Vereador.

Dos Srs. Hérzio Bottrel Marisur, Presidente da Fundação de Arte de
Ouro Preto; Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública
de Minas Gerais, e Clésio Andrade, agradecendo o convite para
participar da reunião especial em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente.

De D. Mauro Moreili, Presidente do Conselho de Segurança
Alimentar de Minas Gerais, solicitando que este Poder determine
carência mínima de cinco anos antes de haver qualquer liberação
relativa aos alimentos transgênicos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
954/2000.)

Do Sr. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS, agradecendo
convite para audiência pública relativa ao Plano Diretor de Irrigação do
Baixo Vale do Rio Grande, em Conceição das Alagoas. (- A Comissão
de Política Agropecuária.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal, enviando relação de liberações de recursos
financeiros destinados à COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
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Do Sr. Adaiclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete do

Secretário da Segurança Pública (2), prestando esclarecimentos a
respeito das solicitações contidas nos Requerimentos n

o
s 475 e

478199, do Deputado João Leite, e 81/99, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Rodrigo Terenzi Neuenschwander, Presidente do Sindicato
dos Servidores do Tribunal de Contas de Minas Gerais, apresentando
sugestões de emenda ao Projeto de Lei n° 84612000. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 84612000.)

De Edy Faria Barbosa de Almeida, Superintendente de
Desenvolvimento Organizacional da Secretaria da Saúde,
encaminhando os relatórios das Diretorias Regionais de Saúde de
Leopoldina e Ponte Nova e da HEMOMINAS. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Arlindo de Mello Filho, Diretor Presidente da Arlindo de Mello
Agropecuária Ltda., enviando cópia da correspondência encaminhada
à FAEMG, pleiteando para o setor de agropecuária, tratamento fiscal
semelhante ao dos setores de comércio e indústria. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Da família do Prof. Mano Luiz Silva, agradecendo as manifestações
desta Casa por ocasião do falecimento do referido professor.

Do Sr. João Marcos Grossi Lobo Martins, Chefe de Gabinete do
Presidente da FIEMG, agradecendo, em seu nome, o convite para
participar de reunião ocorrida em 311512000.

Das entidades do Farol do Desenvolvimento de Araçuai, solicitando
as medidas cabíveis para se descentralizarem as decisões de

z liberação de outorga de água, com mais agilidade. (- A Comissão de
o Política Agropecuária.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado, Arlindo Podo,

Senador e Sr. Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou a Fundação Clóvis Salgado.

Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado, e Mozart de Oliveira
Júnior, Secretário Adjunto da Saúde, agradecendo o convite para o
debate público Educação em Valores Humanos.

Dos Srs. Eliseu Resende, Antônio do Valle e Nárcio Rodrigues,
Deputados Federais; Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil;
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e Gil Antônio Diniz, Presidente da Câmara Municipal de Contagem,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo
o convite para a reunião especial em que se homenageou a AMAS, a
ASSPROM, o CEPEP e a FUNDAMAR pelo recebimento do Prêmio
Bem Eficiente 2000.

Do Sr. Gil Antônio Diniz, Presidente da Câmara Municipal de
Contagem, agradecendo o convite para o fórum técnico Educação de
Jovens e Adultos.

Da Sra. Dolores Abrahão, Secretária do Senador José Alencar,
agradecendo, por incumbência desse parlamentar, o convite a ele
formulado para participar de reunião no Centro Cultural Marly Sarney,
em Janaúba.

CARTÕES
Do Deputado Júlio Delgado, Deputado Federal, encaminhando cópia

de relação das emendas aprovadas apresentadas, por parlamentares
deste Estado, ao orçamento para 2000. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 43
RM e da 43 DE, e Clóvis Aparecido Nogueira, Prefeito Municipal de
São Lourenço, agradecendo o convite para o ciclo de debates Minas
Gerais e os Transgênicos.

Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 43
Bda. lnf. Mtz, e Maria das Dores da Malta Castro, Presidente da
AMAS, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem à Fundação Clóvis Salgado.

Dos Srs. Manoel da Mota Neto, Prefeito Municipal de Itabirito; Caio
Brandão, Presidente da RURALMINA5; Axel Sorensen e Antônio
Nahas Júnior, respectivamente, Secretários Adjuntos de Transportes e
Obras Públicas e de Administração; Ana Lúcia Almeida Gazzola. Vice-
Reitora da UFMG: Maria das Dores da Malta Castro, Presidente da
AMAS; Ronaldo Antônio Neves Marques Barbosa, agradecendo o
convite para a reunião especial em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente.

Da Sra. Maria José Vieira Féres, Secretária Adjunta da Educação, e
da Coordenadora do Serviço Administrativo da l a SRE, agradecendo
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o convite para a reunião em que se homenageou a AMAS, a
ASSPROM, o CEPEP e a FUNDAMAR pelo recebimento do Prêmio
Bem Eficiente 2000.

Do Sr. Cláudio B. Guerra, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
agradecendo o convite para o debate público Educação em Valores
Humanos.

Da Sra. Dione Maria Drumond Gervásio, Diretora II da 24 1 SRE de
Nova Era, agradecendo o convite para participar do Encontro dos
Povos Indígenas de Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do ex-Deputado Raul Messias, Prefeito Municipal de Caeté.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.08412000
Cria a Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criada a Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro,

que será concedida às pessoas físicas ou jurídicas que se tenham
destacado em atividades que tenham contribuído para o
desenvolvimento do Estado.

Art. 20 - A cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Professor
Darcy Ribeiro será realizada anualmente, no dia 3 de julho, como
parte das comemorações do aniversário da cidade de Montes Claros,
de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

Art. 30 - As condecorações serão entregues pelo Governador do
Estado, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento do
Conselho da Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro.

§ 1 1 - Os agraciados receberão diplomas assinados pelo Governador
do Estado, pelo Presidente, pelo Presidente de Honra, pelo Vice-
Presidente e pelo Secretário do Conselho da Medalha de Mérito
Professor Darcy Ribeiro.

§ 21 - A relação dos agraciados com a Medalha Darcy Ribeiro será
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publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 40 - A Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro será
administrada por Conselho constituído de um representante de cada
um dos seguintes órgãos:

- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Secretaria de Estado da Cultura:
III - Secretaria de Estado da Educação;
IV - Comando do 100 Batalhão da PMMG;
V - Presidência da OAB-MG Regional;
VI - Prefeitura Municipal de Montes Claros;
VII - Câmara Municipal de Montes Claros;
VIII - UNIMONTES
§ 1 1 - O membro do Conselho da Medalha será indicado pelo titular

do órgão representado e nomeado pelo Governador do Estado.
§ 21 - O Conselho da Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro

elegerá um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário entre
seus membros, de acordo com as normas estabelecidas por seu
regimento.

§ 30 Ao Prefeito Municipal de Montes Claros será concedido o titulo
de Presidente de Honra do Conselho, sem direito a voto.

§ 40 - Os membros do Conselho não serão remunerados pelo
exercício do cargo.

Art. 50 - Compete ao Conselho da Medalha de Mérito Professor
Darcy Ribeiro:

- elaborar seu regimento;
II - aprovar os candidatos indicados para receber a Medalha;
III - zelar pelo prestígio da medalha;
IV - aprovar as medidas necessárias ao bom desempenho de suas

funções;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da medalha, nos termos

do regimento;
VI - manter acervo atualizado de objetos e publicações referentes ao

homenageado;
VII - manter livro de registro, em que serão inscritos, por ordem

cronológica, os nomes dos agraciados com a medalha e seus dados
biográficos.

Parágrafo único - Constarão no regimento as especificações de
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tamanho e desenho da medalha e do diploma, bem como as
condições e particularidades de sua concessão.

Art. 6° - O Conselho da Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro
se reunirá ordinariamente, conforme determinar o regimento, e
extraordinariamente, por convocação de seu Presidente.

§ 1 1 - O "quorum" para deliberação do Conselho é de um terço de
seus membros.

§ 21 - A concessão da medalha será aprovada pelo voto secreto da
maioria absoluta dos membros do Conselho.

Art. 70 - Compete aos membros do Conselho da Medalha de Mérito
Professor Darcy Ribeiro a indicação de candidatos a recebê-la.

Parágrafo único - As indicações conterão o nome completo e a
qualificação do candidato à homenagem, seus dados biográficos, a
relação de serviços por ele prestados e a relação das condecorações
que possuir.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2000.
Gil Pereira
Justificação: Intelectual brilhante que já recebeu o reconhecimento

de universidades européias e da América Latina, o mais ilustre filho de
Montes Claros, o Prof. Darcy Ribeiro é um dos maiores pensadores
que Minas deu ao Brasil. Antropólogo, educador, escritor e humanista,
o Prof. Darcy Ribeiro nos deixou, em cada passo da sua trajetória,
lições de quem dedicou sua vida á luta por uma educação pública de
qualidade e pela superação do atraso e da pobreza em que o nosso
povo estava afundado.

A Medalha Darcy Ribeiro tem o objetivo de homenagear o cidadão, o
modelo teórico ou a produção que ofereçam ao Brasil a maior lição de
amor: a brasilidade através do desenvolvimento.

O legado intelectual que Darcy Ribeiro nos deixou haverá de ser
perpetuado através desta Medalha, que vai premiar a busca
continuada do desenvolvimento de nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
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N° 1.47112000, do Deputado Ivo José, solicitando seja

encaminhado ao Secretário da Saúde pedido de informações sobre as
mudanças por ele implementadas nas Diretorias Regionais de Saúde.

N° 1.472/2000, do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário do Planejamento com vistas a que justifique a
ausência, no anexo ao Projeto de Lei n° 1.02212000, dos itens que
especifica. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.47312000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Polícia denúncia apresentada a esta
Casa pelo Sr. José Francisco dos Santos.

N° 1.474/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Polícia denúncia apresentada a esta
Casa pelo Sr. Elias Gonçalves da Silva.

N° 1.47512000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia denúncia apresentada a esta
Casa pelo Sr. Vilson Santana Alves.

N° 1.476/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao DETRAN denúncia apresentada a esta Casa pelo Sr.
Carlos José Patrocínio.

N° 1.47712000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos com vistas
a que se tomem as providências legais cabíveis no que diz respeito ao
pedido de livramento condicional do detento Eduardo Alves de Freitas.

N° 1.478/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Polícia denúncia apresentada a esta
Casa pelo Sr. Adair de Avelar. (- Distribuídos à Comissão de Direitos
Humanos.). - São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, João Leite e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Transporte e dos
Deputados Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro da

Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, imprensa, meus senhores e minhas senhoras,
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desejamos,	nesta tarde,	inicialmente,	registrar nossos
cumprimentos ao jornal "Diário da Tarde", na pessoa do seu Diretor-
Gera!, jornalista Fábio Doyle, pelo espaço que dedica à reflexão dos
mais graves e importantes temas de nossa atualidade. Aliás, é
Motivado por recentes matérias veiculadas em outro integrante dos
"Diários Associados", o jornal "Estado de Minas", abordando a questão
tributária, que gostaríamos de tecer algumas considerações sobre o
assunto, que, a rigor, precisa ser discutido com maior profundidade.

Há poucos dias ocupamos esta tribuna para manifestar a nossa
preocupação quanto à urgência de que se realize ampla reforma
tributária no Brasil. Naquela mesma oportunidade, Belo Horizonte era
palco de manifestação inédita, patrocinada por empresários reunidos
em torno da FIEMG, que clamavam pela imediata implementação de
mudanças no sistema tributário nacional.

Esse posicionamento resulta da constatação lógica e insofismável
de que não é possível o setor produtivo nacional sobreviver e reunir
condições de competitividade levando sobre os ombros a pesada
carga tributária que penaliza a nossa produção.

Frisamos o resultado de recente pesquisa que apontou o Brasil, em
comparação com três outros países - Argentina, Estados Unidos e
Inglaterra - , como sendo aquele que detém o modelo tributário mais
injusto. Tributa demais a produção, o que provoca conseqüente
elevação nos preços, contém as vendas e inibe o desenvolvimento.
Como resultado, colhemos a falência de empresas e o aumento do
desemprego.

Infelizmente, essa discussão arrasta-se há muito tempo, e o
Governo Federal, depois de emitir discurso que não correspondeu à
prática, tendo em vista que preteriu a discussão e apreciação da
reforma tributária no Congresso Nacional, dá, agora, mostras
evidentes de que não é sua intenção realizá-la.

Essa triste realidade vem fomentando violenta guerra fiscal entre os
Estados da Federação, provocando concorrência predatória por meio
de incentivos e redução de ICMS na caça de investimento e mais
empregos. Tal situação requer, por vezes, medidas de natureza
pontual, mas com desdobramentos significativos para Minas Gerais.

Foi refletindo sobre esse quadro caótico que propusemos, em maio
do ano passado, projeto de lei que permitia a redução da alíquota do
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ICMS sobre os móveis e painéis de madeira industrializada. O
Projeto de Lei n° 315/99 foi apreciado pelas comissões temáticas
desta Casa, que emitiram parecer por sua aprovação. No curso de
sua tramitação, o Governo do Estado remeteu ao Poder Legislativo
proposição de conteúdo semelhante e que, por força de dispositivo
regimental, foi anexada ao nosso projeto.

Aprovado em tempo recorde, a matéria foi sancionada pelo Sr.
Governador Itamar Franco, na forma da Lei n° 13.271, de 28/7/99,
permitindo a redução da alíquota, de 18% para 12%, incidente sobre
móveis e painéis de madeira industrializada.

Transcorrido quase um ano, podemos verificar que os resultados
decorrentes dessa medida foram positivos e assinalam novas
oportunidades para o setor moveleiro em nosso Estado. Uma delas,
recentemente anunciada, diz respeito à formação de um pólo
moveleiro internacional na cidade de Uberlândia, que deverá gerar 10
mil empregos diretos e indiretos.

E importante ressaltar que o segmento reúne em Minas Gerais mais
de 6 mil empresas, 95% delas pequenas e microempresas. Estima-se
que para cada emprego direto que o setor moveleiro oferece outros
dois a três indiretos são gerados, somando-se, ao todo, entre 210 e
240 mil empregos vinculados, segundo dados do SINDIMOV.

De igual modo, buscamos a redução da alíquota do ICMS incidente
sobre a produção de vinhos em nosso Estado. Nessa área,
preocupou-nos o fato de estarmos perdendo unidades pela simples
desativação ou pela transferência para outros Estados, como o Rio
Grande do Sul, que opera com alíquota muito inferior à de Minas
Gerais. Com a desmotivação do setor vitivinicultor, também
observava-se desemprego e redução na arrecadação.

O nosso Projeto de Lei n° 203199, aprovado nesta Casa e
sancionado pelo Sr. Governador Itamar Franco na forma da Lei n°
13.415, de 23112199, possibilitou a redução, de 30% para 25%, da
aliquota do ICMS. Além desses aspectos motivadores de nosso pleito,
pesa em favor da produção e do consumo do vinho o seu efeito
saudável, pois está cientificamente comprovada a rica contribuição do
vinho na prevenção da arteriosclerose, retardando o envelhecimento e
atuando favoravelmente no sistema cardiovascular.

0 Deputado João Paulo (em aparte) - Obrigado pelo aparte,
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Essa matéria que V. Exa. traz a
debate nesta tribuna mexe muito comigo, pois advoguei durante bons
anos na área de direito tributário e fui professor universitário dessa
cadeira.

Tenho acompanhado o que tem acontecido no Brasil desde há muito
sobre essa matéria. Há mais de cinco anos essa matéria é atual.
Enquanto não se fizer a reforma tributária no Brasil, estaremos
amargando essa redistribuição de renda difícil e essa concorrência
predatória entre Estados e municípios.

Cheguei a percorrer o Brasil em assembléias de Prefeitos que se
realizaram em todos os quadrantes do País propondo que o ISS
pudesse ser definido, ou seja, as alíquotas desse imposto pudessem
ser definidas pelo Congresso Nacional. Essa proposta foi levada por
mim até o Congresso Nacional e, infelizmente, não vi ninguém mexer
nela. Estamos lutando lá para ver até que ponto pode ser
contemplada. Enquanto isso, a concorrência predatória e a guerra
fiscal grassam em todo o Pais, prejudicando a sociedade de maneira
terrível. V. Exa., que se debruçou sobre essa matéria aqui, enquanto
parlamentar, desde o inicio, e propôs projetos que apoiamos,
aprovamos e que tiveram a aprovação e sanção do Governador,
convertendo-se em leis que muito ajudam a sociedade, está de
parabéns.

O Governo Federal está ameaçando fazer as reformas fiscal e
tributária há muito tempo, desde que assumiu. Não faz porque
certamente essas duas reformas contrariam os seus interesses,

_a porque o Governo Federal perderia receita. E os Estados e municípios
o ganhariam um pouco mais de fôlego. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Outros setores de nossa
economia reclamam medidas nesse sentido. Por essa razão, sentimo-
nos seguros na apresentação de novas proposições, tendo a
tranqüilidade de estar exercendo o nosso dever, legislando em favor
do progresso de nosso Estado. Como exemplo, mencionamos, ainda,
requerimentos de nossa autoria, aprovados em março último, na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, que
formulavam veemente apelo ao Secretário da Fazenda no sentido de
promover a aliquota zero incidente sobre a carne bovina e a
avicultura. Justificamos nosso pleito pela urgente necessidade de
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incentivar esses setores que também sofrem com a concorrência
de Estados vizinhos. Entendemos que a nossa gestão foi parcialmente
acatada, uma vez que a redução já concedida para o abate e a
industrialização de carnes deve ser estendida à avicultura.

Militam em favor da redução da carga tributária robustos
argumentos: o primeiro é a possibilidade do aumento de
investimentos. Isso está patente nos dados, recentemente divulgados,
que mostram o crescimento da atividade industrial em nosso Estado.

O segundo aponta para o aumento da arrecadação, viabilizado pelo
natural crescimento da produção e pela possibilidade de maior
consumo, em virtude da redução nos preços. Ademais, pode-se
acreditar na diminuição dos atos de sonegação fiscal, um dos males
decorrentes da elevada carga tributária.

O terceiro argumento diz respeito à geração de emprego e renda.
Não há como ignorar que o desemprego é um dos maiores problemas
de nossos dias, refletindo diretamente no recrudescimento da
violência, na deterioração da qualidade de vida da população e,
conseqüentemente, influenciando negativamente os diferentes
indicadores sociais.

Precisamos formular ações concretas que permitam a instalação de
um ciclo virtuoso de esperança e prosperidade para o povo mineiro.
Essa é a nossa preocupação e o empenho constante no exercício de
nosso mandato.

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto
a esta tribuna para, mais uma vez, manifestar a minha indignação
quanto à política feita de maneira irresponsável, sem compromisso
com a verdade- Refiro-me, evidentemente, às declarações do
Governador Itamar Franco feitas ontem, à noite, quando, para tentar
justificar o calote, o não-cumprimento de seus compromissos com os
funcionários públicos do Estado, jogou a responsabilidade, por um
lado, sobre o Governo Federal e, por outro, de forma leviana,
irresponsável e mentirosa, sobre o Governador Eduardo Azeredo.

Antes de tecer alguns comentários sobre essa matéria, quero ler,
para deixar registrada nos anais da Assembléia Legislativa, uma nota
da Bancada Estadual do PSDB, de repúdio a essas declarações do
Governador Itamar Franco. Passo à leitura da nota. (- Lê:)

"Nota da Bancada Estadual do PSDB. Mais uma vez, o Governador
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Itamar	Franco	demonstra	descontrole	emocional	e
descompromisso com a verdade. Ao voltar à cantilena de lamentos e
criticas infundadas, fugindo das responsabilidades inerentes ao cargo,
o Governador distorce e manipula números referentes à dívida de
governo, desdizendo a si próprio e a documentos oficiais, com valores
fantasiosos.

Há que se concordar em um ponto apenas: a dívida não é oriunda
do seu Governo, assim como não o é do Governo Eduardo Azeredo.
Para achar a origem das dívidas, basta que se olhe para o seu
parceiro, hoje inseparável, o Vice-Governador.

A demagogia eleitoral traz hoje as conseqüências previstas, e,
depois de muitos anos, os alunos mineiros das escolas estaduais
assistem a uma greve de quase um mês, fato que não ocorreu nos
quatro anos do Governo do PSDB.

Conquistas históricas do funcionalismo, como os qüinqüênios, estão
sendo dissimuladas por aumentos ilusórios. Os reajustes de tarifas
públicas (luz e combustíveis muito acima da inflação) significaram um
aumento de arrecadação superior a R$80.000.000,00 por mês, o que
é, simplesmente, omitido nos discursos oficiais.

A Bancada Estadual do PSDB espera que a serenidade e o respeito
à verdade sejam restabelecidos no Governo do Estado."

Esta é a nota da Bancada Estadual do PSDB aqui, na Assembléia
Legislativa. Passo a tecer alguns comentários sobre todos esses
episódios. Em primeiro lugar, o Governador Itamar Franco desmente a
si mesmo. Durante a campanha, dizia que a divida de curto prazo do
Governo Eduardo Azeredo girava em tomo de R$1.500.000.000,00 a
R$2.000.000.000,00. Depois, em um documento publicado pelo atual
Governo, datado de fevereiro de 1999, documento mentiroso, mas
que tem um nome pomposo: "A verdade sobre as dívidas herdadas

, o Governador Itamar Franco afirma, relativamente à evolução da
divida flutuante do Estado, de 1994 a 1998, na página 8 do
documento, no dia 31112198, urna divida de curto prazo do Estado no
valor de R$3.256.106.000,00. E o que se encontra nas páginas 8 e 9
desse documento, publicado pelo atual Governo do Estado, em
fevereiro de 1999. Essa dívida do Governo passado, na fala do
Governador Itamar Franco, ontem, quando mentia aos funcionários
públicos do Estado, salta para R$7.000.000.000,00. Essa é a falta de
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compromisso com a verdade. Poderia dizer que o atual Goverriador
é mentiroso, é farsante, mas prefiro, respeitando a dignidade do seu
cargo, dizer que ele não tem nenhum compromisso com a verdade
dos fatos. Ele desmente um documento publicado pelo seu Governo.
E, ontem, disse que a divida do Estado era de R$7.000.000.000,00.
Volto a dizer que a única parte verdadeira da sua fala é que a dívida
não foi contraída por ele, mas também não o foi pelo Governo
Eduardo Azeredo. O principal responsável por essa divida foi o então
Governador Newton Cardoso. Mais de 40% da dívida fundada do
Estado foi contraída no Governo Newton Cardoso, hoje Vice-
Governador, companheiro e amigo inseparável do Governador Itamar
Franco.

A verdade dos fatos está aqui. A divida de curto prazo do Governo
Eduardo Azeredo tinha os seguintes valores: do 13°-salário, que não
foi pago, uma dívida de R$200.000.000,00; dividas de obras do DER
no valor de R$90.000.000.00 de fornecedores diversos, uma divida
de R$300.000.000,00, perfazendo um total de R$590.000.000,00. Na
tentativa de manipular os números para chegar a esses tais
R$3.000.000.000,00, que constam de documento oficial do Governo
do Estado, o Governador Itamar Franco acrescenta, falsamente, os
seguinte itens, que não representam dívida de curto prazo: o salário
dos servidores, de dezembro de 1998, que, evidentemente, só poderia
ser pago em janeiro de 1999, acrescentando R$350.000.000,00.

E acrescenta ainda: R$1.000.000.000,00 é a dívida do Estado com o
IPSEMG, que foi negociada com o Governo passado, com um prazo
ampliado para 30 anos. A divida com o IPSM é de R$300.000.000,00,
também negociada em 30 anos. Os fundos utilizados no caixa único
do Estado, de R$200.000.000,00 e, finalmente, o valor retido dos
qüinqüênios dos funcionários, que não foram pagos, tendo sido retido
pelo Governo do Estado, que, na época, era de R$120.000.000,00, e
hoje já está em torno de R$200.000.000,00, porque o Governador não
está, também, pagando esse valor. E tudo isso perfaz um total de
R$1.970.000.000,00, que não são dividas de curto prazo.

Essa é a verdade dos fatos, não adianta manipular para tentar
encobrir uma mentira que foi compromisso de campanha, uma
manipulação. O Governador Itamar Franco acrescenta uma outra
mentira para tentar enganar os servidores de Minas, 0 Governo, no
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período de Itamar Franco, teve um acréscimo mensal da receita de,
pelo menos, R$80.000.000,00, que corresponde ao aumento do preço
do combustível e da taxa de energia elétrica. Esse aumento da receita
do Estado é por via do ICMS sobre combustíveis e taxa de energia
elétrica. Isso perfaz um total de R$80.000.000,00, que, sem esforço
nem mérito do atual Governo, foi um presente que Itamar Franco
recebeu.

Digam o que quiserem os funcionários públicos, dêem o aumento
que quiserem, a Assembléia Legislativa autorizou e delegou ao
Governador Itamar Franco que desse o aumento de acordo com sua
vontade, com suas possibilidades. Mas não tente justificar a sua
incompetência, a expectativa que criou no meio do funcionalismo, por
não ter dado os aumentos que os funcionários desejavam, jogando a
culpa no Governo Federal nem no Governo honrado de Eduardo
Azeredo. Alega dívida de R$7.000.000.000,00, e, num documento de
sua própria lavra, de fevereiro de 1999, nas páginas 8 e 9, confessa
uma evolução da divida flutuante do Estado em 31112198:
R$3.256.000.000,00. Como essa dívida, que era de
R$3.256.000.000,00 no dia 3111198, virou, na boca desse Governador
irresponsável, que não tem compromisso com a verdade, que é um
farsante, no histrionismo de tentar se justificar perante o funcionalismo
público, essa dívida virou R$7.000.000.000,00?

Pela verdade, contra a mentira, respeite os funcionários públicos,
Governador Itamar Franco. Respeite a verdade e comece a governar.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Amilcar Martins,
obrigado pelo aparte. Nessa linha de restaurar a verdade, temos que
fazer algumas observações. A sociedade já está cansada de ouvir
esse Governo transferir culpas e responsabilidades. Num primeiro
momento, era o Governo Federal; num segundo momento, era o
Governo anterior; num terceiro momento, tentou que fosse a
Assembléia Legislativa, e, num quarto momento, não sei o que mais
vai inventar.

Mas ele nunca é culpado de nada. Ele sempre se utiliza desse
o jargão de transferir a culpa e a responsabilidade. Essa é a verdade. O
o Governador, para fazer-se de bonzinho para a sociedade, começou a

dar declarações, dizendo que não poderia dar o aumento porque
dependia da Assembléia Legislativa para isso. Esta Casa deu a
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resposta. Em seus discursos, ele dizia que queria corrigir as graves
distorções salariais do Estado. E esta Casa deu essa resposta a ele,
ou seja, deu-lhe a absoluta e total autonomia, mesmo contrariamente
a nós, da Oposição, que pensávamos que poderia haver o risco de, ao
invés de corrigir as distorções, agravá-las ainda mais. Isso é o que
estamos vendo, de acordo com o anúncio de ontem. As distorções
salariais aumentaram ainda mais. Vários professores estão dizendo:
"Para que estudaremos? Qual é a lógica de nos prepararmos para
servir melhor a sociedade, se não teremos o reconhecimento deste
Governo?".

A liderança dos servidores públicos é responsável também pelo que
aconteceu, porque eles se recusaram a conversar conosco, da
Oposição; não quiseram a intermediação da Assembléia Legislativa.
Eles assumiram esse risco; agora, a responsabilidade é deles. Pelo
que vimos, o Governador tem um discurso, mas a prática é outra. O
discurso é o de corrigir as distorções, e a prática é a de aprofundá-las.
O discurso é o de transferir as responsabilidades para os outros,
esquecendo-se de dizer que há um crescimento em Minas Gerais
acima da média, fruto do trabalho do Governo anterior, que investiu e
que, agora, estamos colhendo. Esses aumentos - dos quais não
participou, colheu de mãos beijadas - representam R$80.000.000,00
ao mês. Isso dá R$960.000.000,00 ao ano, representando
R$1.000.000.000,00 a mais para fazer política. Pelo menos, deveria
ter o compromisso com a verdade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins - Gostaria de pedir licença à

Presidência para que, dilatando um pouco o prazo, possa conceder
um aparte ao Líder do Governo. Ele subirá à tribuna, portanto não
haverá necessidade disso.

A verdade tem de ser restaurada. Não conviveremos mais com a
mentira em nosso Estado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - E importante
ressaltar o grande prejuízo causado a Minas Gerais pelas ações
inconseqüentes do atual Governo, principalmente pela declaração da
moratória.

O Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado. Deixo esse desafio a
todos os representantes do Governo, ao Líder do Governo e ao



503
Governador Itamar Franco, para que provem que uma dívida de
curto prazo, que na verdade é de R$590.000.000,00, mas, pelos
cálculos do próprio Governador, forçando a barra, mentindo e
acrescentando dívida do IPSEMG e do Instituto de Pensão dos
Militares, passa a R$3.000.000.000,00 e, em sua fala de ontem, passa
a R$7.000.000,00. Como o Governador chegou a esse número de
R$7.000.000.000,00? Abaixo a farsa. Pela verdade e em respeito aos
funcionários de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
• Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

agradeço ao Deputado Alencar da Silveira Júnior por permitir a
inversão da ordem dos oradores, para que o assunto tivesse
seqüência.

Em respeito à verdade, tenho em mãos singela relação com cerca
de 1.000 páginas e, em cada página, cerca de 60 credores do Estado,
de dívidas contraídas no Governo Eduardo Azeredo, que não foram
pagas por aquele Governo e foram recebidas, sem quitação, para
serem pagas por este Governo. Estou à disposição para consulta de
qualquer Deputado ou cidadão. E uma relação oficial da Secretaria da
Fazenda, que não é exatamente pequena. Temos, inclusive,
fornecedores de pães, de canetas, de pequenos instrumentos, enfim,
de pequenas utilidades do dia-a-dia do serviço público.

Este Governo, Deputado Amilcar Martins, foi herdeiro do caos.
Encontrou o Estado absolutamente ingovernável, recebeu essas
dividas não negociadas e as dívidas negociadas com o Governo
Federal, que teriam o seu prazo de carência vencido em janeiro de
1999, no inicio do Governo Itamar Franco. E aquele comprometimento
de 12,5% começaria em janeiro de 1999. Havia, em caixa,
R$19.000.000,00, e vencia, apenas nos dois primeiros meses do ano,
dívida de R$21.000.000,00 com o Governo Federal.

Portanto, a moratória, nobre Deputado Sebastião Navarro Vieira, foi
inevitável. Foi tentado, antes da posse do Governador Itamar Franco,
que se repactuasse essa dívida, que ela fosse reescalonada, e o
Ministro Pedro Malan sequer se dignou a receber os representantes
do Governo de Minas Gerais. Depois de longas tentativas, sugeriu que
se procurasse o Secretário-Geral do Ministério, naquela época, o Sr.
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que, se o assunto fosse a dívida, não haveria o que conversar; que a
dívida teria que ser paga nos termos negociados.

Portanto, a escolha a fazer, no início do Governo Itamar Franco, era
suspender a prestação de serviços públicos, comprometendo o
funcionamento já precário das escolas, dos hospitais, dos quartéis, ou
comprometer o pagamento da dívida. E, entre sacrificar um contrato
financeiro e sacrificar o contrato social, que é constitucionalmente
superior ao outro, o Governo Itamar Franco não podia tomar outra
decisão senão a de sacrificar o compromisso financeiro em nome do
compromisso social, com a permanência do serviço público, com o
não-fechamento de escolas e hospitais e a manutenção da segurança
pública. Aliás, onde está o Governador do Espírito Santo, eleito pela
grande mídia e, na época desse episódio, o contraponto do Governo
Itamar Franco? Por que a mídia o esqueceu? Talvez porque Vitória
tenha se transformado na Capital mais violenta do País depois que
foram feitos os cortes na polícia, as demissões e as reduções de
salários por meio de disponibilidade remunerada. Talvez, quem sabe,
por tér atrasado em cinco meses o pagamento do funcionalismo
público, em nome deste bezerro de ouro que é hoje a prioridade das
prioridades, na política do Governo Federal: o pagamento de juros.
Por essas razões, talvez, é que se esquecem que o Governador do
Espírito Santo foi escolhido para ser o contraponto, aquele que faz o
dever de casa, que corta, que demite, tudo em nome do contrato
financeiro.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Ilustre Líder do
Governo, Deputado Sávio Souza Cruz, a população mineira, hoje, já
tem visão bastante clara, que torna o discurso de V. Exa. inócuo, O
povo sabe que não houve moratória, que foi um gesto político tão-
somente, com graves repercussões para a economia mineira,
assustando investidores.

Lembro-me de que, na época, o nome do Sr. Alexandre Dupeyrat
era o mais citado pelos jornais e noticiários da França, por ter
anunciado que o Governo de Minas não honraria os eurobônus. Todos
sabemos que toda a dívida mineira foi paga, não havendo moratória
nenhuma. O povo mineiro sabe que Minas era administrável, O
Governador Itamar Franco, enquanto candidato, também sabia, pois
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acompanhava a situação do Estado e não estava alheio à sua vida
política. Ele apregoou que honraria o pagamento dos servidores até o
quinto dia útil e que corrigiria os salários, dando aumentos que o
Governo anterior não havia dado. Se Minas não fosse administrável,
conforme a imagem que Itamar Franco quis vender, ao assumir o
Governo, Eduardo Azeredo não teria sido candidato e lutado tão
bravamente, com todas as suas forças, para continuar gerindo o
Estado. Se realmente ele tivesse essa bomba de efeito retardado nas
mãos, estaria fugindo dela, e não, lutando para continuar com ela nas
mãos. O povo mineiro já enxergou bastante isso, Deputado Sávio
Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Deputado Sebastião Navarro
Vieira, agradeço seu aparte, que me dá oportunidade de fazer mais
esclarecimentos. A moratória foi fundamental, porque, até que se
processasse o primeiro bloqueio dos recursos de Minas Gerais, por
força contratual, havia de decorrer um prazo de 30 dias. O Governo de
Minas conseguiu prolongar esses 30 dias, através de uma liminar na
justiça, o que nos deu um fôlego de quase 90 dias, até que se
processassem os primeiros bloqueios. Esse vigoroso hiato de tempo
permitiu que não fosse interrompida a prestação de serviço público em
Minas Gerais, ou seja, a moratória foi fundamental para que o Estado
não entrasse em um colapso absoluto.

O ex-Governador Eduardo Azeredo sabia dessa situação e
pretendia enfrentá-la de uma maneira muito simples, como sempre
fazia no Governo, isto é, ele pretendia vender a COPASA e o restante
da CEMIG, com o que esperava levantar mais R$2.000.000.000,00,
aproximadamente o mesmo valor que conseguiu com as vendas que
processou em seu Governo. Foram R$2.000.000.000,00 extras que se
foram, assim como o patrimônio do povo mineiro.

A origem da divida, respondendo ao Deputado Amilcar Martins, não
é tanto dos Governos pretéritos, mas dos juros da política
irresponsavelmente conduzida pelo partido de V. Exa. Não foram os
Srs. Pedro Malan e Gustavo Franco que descobriram que, com juros
altos e câmbio supervalorizado, consegue-se conter a inflação.
Qualquer manual de economia tem essa informação, mas, se se
virasse a página, saber-se-ia que essa política não pode ser mantida
por longo tempo. 0 Brasil de FHC foi o país que, na história da
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alta taxa de juros, pelo período mais longo de que se tem noticia. Isso
ocorreu para se colocar, à frente dos interesses do Pais e de suas
reformas fundamentais, o projeto pessoal da reeleição de um
Presidente da República que parece raciocinar da seguinte forma:
"Sou tão lindo, inteligente e culto, falo tantas línguas, que não há nada
mais importante para o País que eu. Portanto, em nome de minha
reeleição vale qualquer coisa". Sendo assim, esse projeto que,
segundo o Presidente Fernando Henrique Cardoso, é o principal para
o País foi posto à frente, e essa política foi irresponsavelmente
prolongada, gerando a divida que V. Exa. menciona.

Sobre o salário de dezembro, V. Exa. talvez se tenha confundido ao
dizer que não poderia ser pago em dezembro. Claro que podia. Em
dezembro de 1999, foi pago o 13° salário de 1999. As dividas com os
institutos de previdência foram negociadas em dezembro de 1998,
para se pagar a primeira parcela em janeiro de 1999, no Governo
Itamar Franco. Além de se tomarem mais de R$1.500.000.000,00 dos
institutos de previdência, deixando de repassar-lhes até os recursos
que são sacados do servidor, chegou-se ao último mês do Governo e
renegociou-se a dívida para o sucessor pagar, já sabendo o resultado
das eleições. Portanto, também essa divida de R$1.500.000.000,00 é
herança do Governador Eduardo Azeredo.

Além disso, há os fundos do Estado, de legalidade duvidosa, os
R$200.000.000,00, que V. Exa., até por dever de lealdade,
reconheceu que foram jogados no caixa único, inclusive o FUNDEF.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - E a alegação do
Governo.

O Deputado Sávio Souza Cruz - As verbas retidas não foram cento
e poucos milhões, foram quase duzentos milhões. V. Exa. talvez não
esteja contabilizando as verbas retidas na administração indireta.

Os preços públicos contribuíram para o acréscimo de receita. Mas V.
Exa. talvez se tenha esquecido de mencionar que 1999 foi o único ano
na história deste Estado em que se reduziu a folha de pagamento em
relação ao ano anterior, sem que se procedesse ao receituário
prescrito pela política do Governo Federal, ou seja, sem PDVs, sem
demissões, sem disponibilidades remuneradas, apenas com uma
administração da folha, que foi feita na época em que eu estava à
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frente da Secretaria da Administração e Recursos Humanos.

Isso nos permitiu um mínimo de fôlego para estar, agora,
anunciando um reajuste, que reflete, mais do que folga de caixa, a
nossa convicção de que é urgência maior o inicio da recomposição
das perdas salariais dos servidores públicos sobre qualquer outra,
sobre o fluxo do pagamento de dívida, porque a nossa prioridade, a do
Governo de Minas, é o povo mineiro. Para que o povo mineiro tenha
prestação de serviços públicos é preciso que se tenha os servidores
minimamente contemplados com dignidade, a fim de que consigam
sobreviver. Não é possível a prestação de serviços públicos de
qualidade num clima - como ocorreu no Governo passado - de
permanente agastamento, de confronto com os servidores públicos.

Os números não mentem. No último ano do ex-Presidente Itamar
Franco, a	União gastou com os servidores públicos
R$45.000.000.000,00. No ano passado, gastaram-se
R$50.000.000.000,00. O que houve com a divida? No último ano do
ex-Presidente Itamar Franco gastaram-se com a dívida
R$29.000.000.000,00, pouco mais da metade do que se gastava com
pessoal. No ano passado, gastaram-se escandalosos
R$100.000.000.000,00. Portanto, o que se gastou com a divida da
União no ano passado foi o dobro do que se gastou com os servidores
públicos. E ainda se insiste, por meio de altos investimentos na mídia -
este ano são R$650.000.000,00 -, em vender para a sociedade que o
mal de todo o desequilíbrio fiscal, que a mãe de todos os problemas é
a despesa com os servidores públicos. Sabemos que isso não é
verdade. O Brasil tem 9,3% da sua população economicamente ativa
no serviço público, considerados os três níveis, federal, estadual e
municipal. Os Estados Unidos, que ninguém acusa de estatizantes,
têm 14,5%; a Inglaterra, à época de Margareth Thatcher, foi deixada
com 21,5%; e a França tem 25%.

Portanto, o problema do nosso serviço público é, cada vez mais, o
empobrecimento dos outros entes federados. Hoje, de uma carga
tributária total de 31% no Pais, temos 1% nos municípios, 7% nos
Estados e 23% na União, em flagrante descompasso com o ditame
descentralizador da Constituição de 1988, em que a responsabilidade
pela prestação de serviços foi jogada para os Estados e municípios,
paradoxalmente, por meio de instrumentos como o Fundo de
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Desvinculação de Receitas da União - DRU -' que fere de morte, por
antecipação, qualquer reforma tributária que se queira fazer no País,
já que foi inserida no texto constitucional. Esses recursos concentram-
se na União para manter ininterrupto o pagamento da divida externa,
e não para fazer frente às necessidades do povo brasileiro.

Durante a crise do ano passado, o Governo Federal só não entrou
em moratória porque negociou, de emergência, um empréstimo com o
FMI. Como não é possível aos Estados terem acesso a esse tipo de
financiamento, a nossa opção era dramática: interromper o
pagamento do contrato com a União ou interromper as aulas, a
abertura de leitos hospitalares e a prestação dos mínimos serviços de
segurança. Portanto, agora que se anuncia um reajuste em Minas
Gerais, que causará um impacto de R$80.000.000,00 na folha,
ficamos atemorizados de que tenhamos ido além do razoável, além do
que o Tesouro permitiria que se fizesse numa análise meramente
técnica. No entanto, sabemos que ficamos aquém das necessidades.
Nesse dilema vive o Governo Itamar Franco, pois sabe que a nossa
prioridade é claramente essa, mas os meios estão muito aquém das
necessidades a atender.

Em vista disso, ainda assim, somos um contraponto cego, somos
um contraponto que incomoda, somos, em Minas, um governo que
sinaliza um rumo ao País, porque demonstramos que, ao contrário
dos cavalos sobre os manifestantes, ao contrário do Exército para
conter os pobres, os miseráveis, aqui isso não ocorre. Aqui a
prioridade está centrada no povo mineiro.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Sávio Souza Cruz, ouvi atentamente o seu pronunciamento
e acredito que V. Exa., efetivamente, não respondeu às questões
fundamentais que fiz: como uma divida de curto prazo, de
R$590.000.000,00, transformada pelo Governador Itamar Franco
nesse documento datado de 2199 em R$3.000.000.000,00, vira
R$7.000.000.000,00 na sua fala de ontem à noite? Acredito que V.
Exa. não tenha respondido a essa questão-

Gostaria de ser muito breve, mas devo dizer, também, a V. Exa. que
não vejo como o 131 salário de dezembro de 1998, que vence no dia
31 de dezembro pode ser pago ainda no mês de dezembro, se tem de
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ser pago no mês de janeiro? Isso qualquer administrador público
sabe. Estou me referindo, na verdade, não ao 13° salário, mas à folha
de salário do mês de dezembro de 1998, que não poderia ter sido
paga no mês de dezembro de 1998, porque tem de ser paga no mês
seguinte, em janeiro.

V. Exa. reconhece os R$80.000.000,00 a mais na receita do Estado,
resultantes do aumento da tarifa de energia elétrica e do preço dos
combustíveis, e o impacto que se anuncia, que o aumento da folha
está tendo para o Governo do Estado, é de R$80.000.000,00. Então,
na melhor das hipóteses, o que o Governador Itamar Franco teria feito
seria pegar esse aumento de R$80.000.000,00 e repassá-lo para os
funcionários, mas não acredito que o impacto seja de
R$80.000.000,00, pois, na verdade, o aumento da receita foi superior
a R$80.000.000,00.

Ainda teria outros comentários a fazer, mas, como não há tempo,
essa é uma discussão que, com transparência, com respeito, de forma
democrática, vamos estar travando aqui. Agradeço a V. Exa. o aparte
que me concedeu.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Quero apenas dizer, Deputado
Amilcar Martins, que V. Exa. se esquece de considerar o repasse de
25% para os municípios. E o impacto não será de R$80.000.000,00,
não, ele rondará os R$90.000.000,00. Portanto, estamos indo além
daquilo que poderíamos, se fôssemos analisar tecnicamente a
questão, mas é um compromisso que temos com as nossas
prioridades.

Em relação ao salário de dezembro, insisto que, em 1999, o salário
de dezembro de 1999 foi pago em dezembro de 1999, no mês em
curso. Pela primeira vez, aliás, desde 1993, o 13 1 salário de um ano
não era pago no mesmo ano. Em 1999, isso ocorreu, e, ainda assim,
o salário de dezembro foi pago em dezembro.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira

Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, temos a Casa cheia em uma quinta-feira, e isso é muito
bom, porque criamos a TV do Legislativo exatamente para isso, para o
telespectador acompanhar os trabalhos desta Casa. Companheiros
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E muito bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando
acompanhamos discurso como esse do Deputado Sávio Souza Cruz
e, anteriormente, o do Deputado Amilcar Martins, quando vemos que
o problema não é deste Governo, é do Governo passado. E aí? Como
é que fica? Dois anos dentro desta Casa, e pergunto: Qual Deputado
conseguiu fazer alguma coisa para as suas bases? Nenhum. Ninguém
fez nada. Ficamos num governo que fala que o problema é de um,
que fala que é de outro. E difícil? E. A população que nos assiste hoje,
a população que nos pára na rua, a população que sai e conversa
pergunta: "Como fica? Está ficando difícil essa convivência, esse dia-
a-dia".

Agora, o Governo Itamar Franco, com certeza, não tem nenhum
problema de caixa. A Loteria do Estado estava arrecadando de 4 a 5
milhões por mês. A diretoria anterior pegou um saldo negativo de 1,5
milhão e deixou 21 milhões, sendo 13 milhões do ano passado, com o
que foi feito na parte social, e deixou em caixa 21 milhões. Há 45 dias
o Governador mandou revogar ou suspender essa resolução. Uma
resolução sobre taxas cobradas para as máquinas de entretenimento
em Belo Horizonte e em toda a Minas Gerais. E essas máquinas
pagavam impostos, o mercado estava regulamentado pela Loteria. Aí,
o Governador falou: espera, pára e pula; não quero saber mais,
vamos cassar essa resolução, porque o Ministério Público tem uma
denúncia anônima, e isso já está sendo caso de uma comissão aqui.
Parou, e 21 milhões ficaram em caixa.

Então, o Estado que deixa de arrecadar por dia de R$100.000,00 a
R$120.000,00 de impostos e deixa correr solto o que vem
acontecendo não precisa de dinheiro.

Srs. Deputados, galerias e telespectadores da TV Assembléia, cuja
criação é minha, e vamos mostrar, num pronunciamento especial, o
que fizemos há quatro anos, o que de mais grave acontece hoje? De
todo o Brasil, máquinas que estão atrapalhando, burlando, sonegando
estão em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Loteria tinha ordenado o
mercado com 15 mil máquinas e chegaria a 20 mil, mas hoje há 60 mil
máquinas, que não pagam impostos, não arrecadam, burlam e
passam o apostador para trás. Mais grave: hoje, na feira de exposição
no Parque da Gameleira, temos mais máquinas dessas, que não
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estão autorizadas, e ninguém arrecada nada com o uso delas.

Por isso, não aceito quando vêm os Deputados Sávio Souza Cruz e
Amilcar Martins falar de problema de caixa. Se tivesse esse problema
estariam arrecadando e não teriam parado uma resolução.

Não subi nesta tribuna para falar sobre isso, mas, como o debate
estava muito acirrado - acho que o Deputado Sávio Souza Cruz tem
que responder -, pergunto: Como fica o povo? Então, vamos lembrar
dessa música: "E o povo, oh?". Fica difícil.

Quero lembrar mais uma vez da D. Crescência, de Esmeraldas,
onde Sávio é votado, que tinha uma creche com 54 crianças e a está
fechando, porque o Estado não está ajudando em nada, nem o
município. E os meninos, como ficarão? Passarão fome.

Vou lembrar também dos problemas de Minas Novas, das escolas
profissionalizantes que sempre foram ajudadas, e aqui, em Belo
Horizonte são inúmeras as entidades que hoje passam dificuldades.
E aí, como fica? Ah, Deputado não está lá para olhar isso, está lá para
fiscalizar e para fazer leis. Para fiscalizar e fazer leis o povo não quer
que fiquemos aqui. O povo quer vir aqui e dizer: A minha ponte caiu; a
minha estrada está cheia de buracos; estamos precisando de um
mata-burro, etc. Aí, vou ao Governo e pergunto: Como fica,
Governador? Ele responde: Daqui a dois anos vamos ter condições de
atender ao pedido.

Outros dizem: Deputado, a segurança aqui em Itabirito está difícil, a
segurança em várias cidades da Grande Belo Horizonte está um caos.

Como fica a população? A população fica danada. Só quem tem
cara para pedir voto sabe quanto é difícil voto. Voto é conquistado
com trabalho, um trabalho que tem que ser feito nesta Casa, levando
as benfeitorias. Você é clientelista, Deputado? Sou clientelista. Sei
onde está faltando um prato de comida. Está faltando prato de comida
na casa do meu eleitor. E desse que estou cuidando. Em Crucilândia
está faltando o adubo para o povo plantar. Através da subvenção
social dávamos o adubo. Neste mandato, o pessoal de Crucilândia
está sem plantar, e quando não planta, não come. A dificuldade é
essa.

Não subi aqui para falar sobre isso, mas, quando vemos como está
• Governo, temos que falar. O povo já está cansado de ouvir falar que
• problema era do Governo anterior, e o Governo anterior falando que



o problema é deste Governo. Não está dando mais, está ficando 512
difícil. Por que hoje temos vários Deputados que não estão tendo
coragem de voltar para as bases no interior? Não estão tendo
coragem de encarar o eleitor do interior porque nada está se fazendo.
E preferível ficar aqui. Lembro quantas e quantas vezes ouvia
Deputado falando que não ia ficar no gabinete, por causa do clima
pesado, com tantas pessoas pedindo. Hoje, o que está acontecendo?
O clima pesado está neste Plenário. Hoje os Deputados preferem ficar
em seus gabinetes a ficar no Plenário, porque está uma dificuldade.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado
Alencar. Eu queria aproveitar essa fala de V. Exa., primeiro, para dizer
daquilo que acredito. Continuo acreditando que a lei tem que ser
cumprida, que a Constituição tem que ser cumprida. E a própria
Constituição que define qual é o papel do Deputado. Somos os
responsáveis por fazer leis e por fiscalizar a correta aplicação da lei e
dos recursos. Aí, entra uma questão que quero levantar. Na segunda-
feira, dia 12, termina a apresentação de emendas à Lei de Diretrizes
Orçamentárias. E neste momento, Deputado Alencar da Silveira
Júnior, que o Deputado faz valer o seu poder de representatividade. E
neste momento que ele deve definir, aqui, o que deverá o Governador
mandar para esta Casa em termos de orçamento público. Na hora de
votarmos o orçamento, devemos definir o que queremos que vá, em
termos de recursos, para as nossas bases, para as nossas regiões,
porque somos os representantes daquelas regiões. O que acontece
hoje? Esta Casa, espero, este ano - tenho certeza e tenho esperança,
porque ela tem uma nova postura, tem uma postura de independência
-, vai parar de ser Papai Noel para o Governador. No ano passado,
aprovamos, neste orçamento que está sendo executado este ano, a
possibilidade de o Governador suplementar R$8.000.000.000,00 e, se
não me engano, R$600.000,00. Isso significa dizer que, em 70% dos
aproximadamente R$12.000.000.000,00 que ele deverá realizar, ele
tem poderes, delegados pela Assembléia Legislativa, para fazer o que
quiser, quando quiser e se quiser. Ele pode, por exemplo, realizar uma
emenda de R$1.000,00 e deixar de realizar uma de R$1.000.000,00.
Deputado Alencar da Silveira Júnior, acho que esta Casa está no
caminho certo, de recuperação do seu poder e do seu prestigio.
Nossa postura na LDO e no orçamento deve ser a de fazer valer o
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que V. Exa. está dizendo. Não vamos fazer depois, não vamos
pedir favores a nenhum governo; vamos exigir o cumprimento da lei
que votarmos. Se damos autonomia absoluta, não temos do que
reclamar.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - E muito bonito ouvir o
Deputado Miguel Martini falar que o negócio é legislar e fiscalizar.
Quero ver uma pessoa aqui dentro, durante quatro anos fazendo lei e
fiscalizando, se, na hora do voto, ele vai aparecer.

E uma emenda sai para melhorar uma cidade e uma região. Agora,
pergunto: apresentei várias emendas para as cidades de Itabirito,
Jacutinga, Minas Novas e Belo Horizonte, onde o problema de
segurança é grande. No entanto, a emenda não foi para Belo
Horizonte, foi para a Polícia Militar comprar as câmaras, monitorar o
centro da cidade. O que foi pago e feito até agora? Nada. O que
acontece? Como vamos à base?

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado. Ao
mesmo tempo em que V. Exa. apresentou essas emendas, também
votou favoravelmente à delegação de poderes para o Governador
suplementar o que quisesse. Isso significa dizer que votou uma
emenda para o Governador executar se quisesse. Aí está o erro: não
ter que deixar no orçamento a obrigação. Já está vindo uma lei do
Senado que obriga à execução do orçamento. Mas já podemos
melhorar muito essa questão na Casa. Voto as emendas, mas não
voto a obrigatoriedade de o Governador realizá-la. É como se não
houvesse votado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Deputado Miguel Martini,
tenho certeza absoluta de que agora a Casa vai saber caminhar.
Agora, que está difícil permanecer e ficar, está. Governador Itamar
Franco, está duro.

Em tempos de quebradeira geral do empresariado nacional, é
sempre promissor ver empresários se destacando pelo bom
desempenho, pela competência administrativa.

Ontem tivemos o prazer de acompanhar a solenidade de entrega do
certificado de qualidade ISO 9002 à Viação Nova Suíça, que recebeu
o título pela excelência em seus serviços de transportes urbanos de
passageiros e de manutenção da frota. O ISO 9002 é conferido pelo
Birô de Qualidade Internacional, BVQI.
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Para nós, que acompanhamos a trajetória da Viação Nova Suíça

e todos os esforços de seu Presidente, Fábio Cançado, é gratificante
acompanhar o reconhecimento internacional da empresa. Como
amigo, posso falar que estou orgulhoso do companheiro Fábio
Cançado. E como homem público também estou orgulhoso, porque
tenho certeza de que todas as empresas que prestam serviço em Belo
Horizonte vão também tentar conseguir o certificado 150 9002.

Por isso nos congratulamos com toda a diretoria da empresa, com o
Sr. Fábio de Araújo Cançado, que foi mentor e criador da empresa,
pai do nosso amigo Fábio, com a Diretora Meire Couto Cançado, com
Minam Cançado de Andrade e, acima de tudo, com o meu amigo
particular Fábio Cançado. Congratulo a todos pelo certificado ISO
9002. Certamente a Viação Nova Suíça continuará a receber os
certificados ISa, porque a busca da excelência faz parte da filosofia
de trabalho de sua diretoria. Parabéns aos companheiros da Viação.

Aproveito a oportunidade para parabenizar também a Polícia Militar
pela solenidade ontem, no Minascentro, quando foram instalados os
conselhos comunitários de segurança. Uma parceria inédita entre
polícia e comunidade. Agora todas as ações de segurança serão
definidas em conjunto com o povo. E a Policia Militar indo aonde o
povo está. Já estava passando da hora.

Quero apenas lembrar que Itabirito continua com apenas 26 policiais
para tomar conta de 45 mil habitantes. Há um ou dois Delegados e um
Detetive. Isso é uma vergonha. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

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

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião,
com a 11 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 reuniãõ.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 422 Reunião Ordinária, dos
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Requerimentos n°s 1.408 a 1.42012000, do Deputado João Batista
de Oliveira, 1.431 e 1.43212000, da Deputada Maria Tereza Lara,
1.433 e 1.43412000, do Deputado Rogério Correia, 1.43612000, do
Deputado Arlen Santiago, 1.442 e 1.44312000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; de Meio Ambiente - aprovação, na 393 Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 1.44612000, da Comissão de Política
Agropecuária; e de Administração Pública - aprovação, na 40
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.44112000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

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

vez, requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, em que
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 78512000,
uma vez que se encontra esgotado o prazo para sua apreciação pelas
comissões (Cumpra-se.); Miguel Martini, em que solicita seja
convidado o Secretário da Casa Civil para, em Plenário, prestar
informações sobre os convênios firmados entre a COMIG e municípios
mineiros nos últimos dois meses (Oficie-se.); e João Leite, em que
solicita seja o Projeto de Lei n° 92612000 distribuído à Comissão de
Direitos Humanos (Cumpra-se.).

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à l 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 "quorum" qualificado para a votação das propostas
de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das
demais matérias da pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°

97812000, do Governador do Estado, que altera o art. 11 da Lei n°
13.458, de 121112000. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 97812000 com as
Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 83212000, do Deputado
Miguel Martini, que regulamenta o art. 66, § 2 1, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado e
dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir parecer. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n o

s 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado.
Em votação, as Emendas n o

s 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.). Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 11
turno, o Projeto de Lei n° 83212000 com as Emendas n o

s 1 e 2. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 393199, do Deputado
Sargento Rodrigues, que acrescenta disposições à Lei n° 11.404, de
1994, que contém normas de execução penal. A Comissão de Direitos
Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 393199 na forma
do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 606199, do Deputado
Agostinho Silveira, que dispõe sobre a informação, pelo DETRAN-MG,
da data do vencimento da Cadeira Nacional de Habilitação. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. A Comissão
de Redação.

3° Parte
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O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para

a votação das propostas de emenda à Constituição, a Presidência
passa à 31 Parte da reunião, destinada a comunicações e a
pronunciamento de oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Chico
Rafael - falecimento do Sr. Luiz Euflauzino de Almeida, em
Consolação; e Dalmo Ribeiro Silva, falecimento do Sr. Romário Lemos
Quaglia, em Ouro Fino. (Ciente. Oficie-se.).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores que ocupam as galerias, assessoria da Casa,
constantemente tenho feito uso desta tribuna para trazer aos nobres
companheiros resultados dos trabalhos da Comissão de Política
Agropecuária desta Casa, da qual me orgulho de ser Presidente.

Na última sexta-feira, dia 2 de junho, realizamos audiência da
Comissão na cidade de Janaúba para debatermos • sobre a
importância da retomada do cultivo de algodão na região Norte de
Minas. Tivemos a honra de receber, em Janaúba, a visita do
Deputado Márcio Kangussu, do Deputado João Batista e do Deputado
Aílton Vilela, que são membros efetivos da Comissão, e, também, do
Dr. Antônio Bandeira, Secretário Adjunto da Agricultura, além de
representantes de diversos órgãos da agricultura e também de
sindicatos de produtores rurais da região e de outras entidades
interessadas no assunto. Entendemos que o incentivo à produção de
algodão no Norte de Minas constitui uma excelente alternativa para a
geração de emprego e renda para inúmeras famílias, além de
alternativa de fixação do homem no campo. Tivemos a oportunidade,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de ouvir inúmeras pessoas com
experiência na produção e comercialização do algodão, e todos foram
unânimes em dizer que a produção de algodão no Norte de Minas é
perfeitamente viável. Entretanto, a produção de algodão só poderá ser
implementada se houver uma política de incentivo ao homem do
campo, uma política de financiamento a juros compatíveis, uma
política de abertura de mercado, uma política de incentivo à instalação
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Secretaria da Agricultura, da Secretaria de Indústria e Comércio e do
Governo Estadual. Convém ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
que a política para a agricultura adotada pelo Governo Federal está
inviabilizando a produção rural. Tivemos a oportunidade de ouvir
depoimentos da maior importância, verdadeiros testemunhos de
falência. E lamentável, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pois sabemos
que o Banco do Nordeste tem dinheiro para emprestar e que o
produtor precisa do dinheiro para investir na terra. Mas se pedir
emprestado não vai ter como pagar, porque os juros são elevados.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos confiantes em nossos
representantes da agricultura, sabemos que vão olhar pelo produtor
rural, O Dr. Antônio Bandeira ficou sensibilizado com os depoimentos
que ouviu e certamente já está encaminhando, juntamente com o
Secretário Raul Belém, as reivindicações dos nossos produtores do
Norte de Minas.

Quero ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que Janaúba
realizou a sua 191 exposição agropecuária, para o que contou com o
apoio do Banco do Nordeste do Brasil e do Vice-Governador Newton
Cardoso e com o espírito empreendedor do Presidente do Sindicato
Rural de Janaúba, Valdir Nunes, e do nosso Prefeito, Ildemar
Maximiliano da Cruz. Foi um evento de grande porte, que movimentou
a economia de Janaúba e região, com produtos de qualidade.
Tivemos a honra de receber ali diversas autoridades, que prestigiaram
aquela grande festa. Convém destacar o apoio do nosso Vice-
Governador Newton Cardoso e do Comandante da nossa gloriosa
Polícia Militar, Dr. Mauro Lúcio, que abrilhantou a exposição,
mandando para lá a Polícia da Cavalaria, que prontamente atendeu as
nossas reivindicações, agilizando a reforma necessária do pátio do
parque de exposições e, sobretudo, honrando Janaúba com a sua
presença nas solenidades de abertura da 19a Exposição Regional.
Quero, desta tribuna, registrar os meus agradecimentos ao Vice-
Governador Newton Cardoso.

Quero também, Sr. Presidente, parabenizar o Presidente do
Sindicato Rural de Janaúba, o nosso Prefeito Municipal, o Banco do
Brasil, o Banco do Nordeste do Brasil e todos aqueles que
contribuíram para o sucesso do evento. Temos certeza de que, a cada
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exposição anual, Janaúba vai se destacar pelo espírito de
organização e de luta do seu povo. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as
reuniões especiais de amanhã, dia 9, às 9 e às 15h30min, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARIA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°24/99
As dez horas e quinze minutos do dia dois de março de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
Paulo Piau e Alvaro Antônio (substituindo este ao Deputado Alencar
da Silveira Júnior, por indicação da Liderança do PDT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura das atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por
aprovadas e subscritas, cada uma por sua vez, pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar, no 1 0 turno, o parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 24199. Na ausência do relator, Deputado Márcio
Cunha, a Presidência avoca a si a relatoria da matéria. Ato contínuo,
procede à leitura do parecer, mediante o qual conclui pela aprovação
da matéria no 1 0 turno. Na fase de discussão, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Alvaro Antônio, que lê as propostas de emendas
n os 1 e 2, do Deputado Arlen Santiago. A Presidência submete a
discussão e votação o parecer, salvo as propostas de emenda, o qual
é aprovado. Em seguida, submete a votação as propostas de
emendas n°5 1 e 2, do Deputado Arlen Santiago, as quais são
rejeitadas. 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, 8 de junho de 2000.
Carlos Pimenta, Presidente - Sebastião Costa - Dimas Rodrigues.
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ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 32/2000

As quinze horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Cristiano Canêdo membros da supracitada Comissão.
Registra-se ainda a presença do Deputado Chico Rafael. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
informa que a reunião se destina a debater a matéria com os
convidados presentes. Em seguida, a Presidência registra a presença
dos seguintes convidados: Srs. José Augusto Trópia, Secretário de
Estado da Fazenda; Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do
Planejamento; Adsom Marinho, representando a FIEMG; Ildeu de
Oliveira Santos, Presidente da Associação Mineira de Micro e
Pequenas Empresas; Roberto Mendes Fajoli, Presidente da União dos
Farejistas de Minas Gerais; Marcos Afonso, Diretor de Legislação
Tributária da Secretaria da Fazenda, Roberto Parisi, representante da
FIEMG. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Cristiano
Canêdo, autor do requerimento que motivou a reunião para suas
considerações iniciais. Em seguida, a Presidência passsa a palavra
aos convidados. Ato contínuo, segue-se amplo debate conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Cristiano Canêdo - Maria Tereza Lara -

Mauro Lobo - Chico Rafael.
ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia trinta de maio de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Ivo José, Agostinho Silveira, Luiz
Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ronaldo Canabrava, 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 ouvir, em audiência pública,
representantes de diversas entidades, que irão discutir as
conseqüências para os beneficiários do processo de reestruturação do
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -, no Estado de Minas
Gerais. A seguir, lê cópias de atas referentes a negociação coletiva
das Empreiteiras Quatzomax do Brasil Ltda., P & A Ltda. e J.E
construções Ltda. Ato contínuo, distribui ao Deputado Agostinho da
Silveira os Projetos de Lei n

o
s 885 e 96012000; ao Deputado Ronaldo

Canabrava o Projeto de Lei n° 96112000; ao Deputado Luiz Menezes o
Projeto de Lei n° 97612000 e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n°
1.00812000. Passa-se à ja Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Luiz Menezes emite parecer
sobre o Projeto de Lei n° 191199, no 20 tumo, mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria, e sobre o Projeto de Lei n° 775199, no 20
tumo, mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na forma
do vencido no 10 turno. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os pareceres. Após, o Deputado
Agostinho Silveira emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 202199, no
2° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do vencido no 1 1 turno, e sobre o Projeto de Lei n° 93712000, no 1°
turno, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a
Emenda n° 1. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Com a palavra, o Deputado
Ronaldo Canabrava emite parecer sobre as Emendas de n°5 6 a 9 ao
Projeto de Lei n° 303199, apresentadas em Plenário, no 1 0 turno,
mediante o qual conclui pela aprovação da Emenda n 19 na forma da
Subemenda n°1 e pela rejeição das Emendas n

o
s 6, 7 e 8. Submetido

a discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 21 Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições sujeitas
â deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a
discussão e votação e são aprovados em turno único os Projetos de
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(relator: Deputado Luiz Menezes); 905, 912 e 92512000 (relator:
Deputado Amilcar Martins); 90612000 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Ronaldo Canabrava); 88912000 (relator: Deputado
Agostinho Silveira). Nesse momento, o Deputado lvo José transfere a
Presidência ao Deputado Ronaldo Canabrava para que se possa votar
matéria de sua autoria, O Deputado Ronaldo Canabrava submete a
discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei n° 90712000
(relator: Deputado Agostinho Silveira), que é aprovado. Reassumindo
a Presidência, o Deputado ivo José submete a votação os
Requerimentos n°s 1.394, 1.397, 1.401 e 1.404/2000, que são
aprovados. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Deputado Ivo
José sugere que as reuniões ordinárias da Comissão sejam
realizadas, a partir da próxima semana, às terças-feiras, no horário
das 14h30min, proposta que é acatada pelos demais membros da
Comissão presentes. A seguir, a Presidência submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 737 e
784/99, 810, 813, 815, 823, 826, 827, 829, 835, 836 e 84212000, que
são aprovados. O Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs.
Afonso Ligório de Faria, Superintendénte Estadual do INSS-MG;
Márcio Soares Pereira, Gerente Executivo do INSS-MG; Sandra Lúcia
Rafacho, Diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade
Social, Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas
Gerais - SINTSPREV -; Marcos Barbonaglia da Silva, Presidente da
Associação dos Auditores Fiscais da Previdência Social de Minas
Gerais - ANFIP -; e Euler Andrade de Oliveira, Vice-Presidente do
Sindicato dos Auditores Fiscais da Previdência Social - SINDFISP -, e,
em seguida, tece suas considerações iniciais sobre o objetivo da
reunião. Após a exposição dos convidados, passa-se à fase de
debates conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava -

Agostinho Silveira.
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ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Glycon Terra Pinto, Luiz Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves e Maria
Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Encontram-se
presentes também os Deputados Durval Angelo, Gil Pereira, Miguel
Martini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes- O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede
à leitura da seguinte correspondência: ofício do Vereador lano Tomaz
Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, em que solicita
apoio ao Presidente desta Casa para a continuidade e conclusão das
obras da cadeia pública daquele município, conforme foi publicado no
"Diário do Legislativo" em 251512000: oficio do Desembargador Sérgio
LeIlis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, acusando o recebimento do Requerimento n° 1.25712000,
conforme foi publicado no "Diário do Legislativo" de 251512000; ofício
do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Polícia,
informando que as denúncias formuladas pelo Sr. Gélio Nelci da Silva
foram apuradas pela Corregedoria-Geral da Polícia em 1998 e que os
fatos novos alegados pelo reclamante foram encaminhados àquela
instituição para providências, conforme foi publicado no "Diário do
Legislativo" de 251512000; oficio do Vereador Ronaldo Wilson Santos,
Presidente da Comissão Especial de Investigação 4199, da Câmara
Municipal de Fruta[, encaminhando cópia do relatório final daquela
Comissão, em que aponta o cometimento de infrações político-
administrativas e crimes de responsabilidade pelo Dr. Luiz Antônio
Zanto Campos Borges, Prefeito daquele município, conforme foi
publicado no "Diário do Legislativo" de 251512000; carta do Sr. Maury
Louzada Abreu, em que denuncia ação de policial militar, pedindo
providências desta Casa, e encaminha cópia de sua autobiografia,
conforme foi publicado no "Diário do Legislativo" de 251512000; carta
do detento Eduardo Alves de Freitas, pedindo ajuda desta Comissão
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Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil e Co-municação
Social, informando que a solicitação constante em rec 9rimentos
aprovados pelas Comissões de Direitos Humanos e do - balho, da
Previdência e da Ação Social, foi encaminhada à Secretr ie Estado
do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adocente para
exame, conforme foi publicado no "Diário do Legislativo' ze 261512000;
moção de repúdio encaminhada pelo Sr. João At'riayde Torres
Valadares, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, contra a medida provisória do Governo Federal que fixa o
salário mínimo em R$151,00, conforme foi publicado no "Diário do
Legislativo" de 26/5/2000; ofícios da Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos, encaminhando, para providências desta Casa,
denúncias recebidas pelo serviço Disque Direitos Humanos, mantido
por aquela Secretaria; cartazes encaminhados pela Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados referentes a ações
tomadas no âmbito de sua atuação; resposta do Dr. Joemilson
Donizetti Lopes, Juiz de Direito da 21 Vara Criminal da Comarca de
Uberlândia, a correspondência desta Comissão a respeito de fita de
vídeo que lhe foi enviada, relacionada com a prisão preventiva de
João Batista da Fonseca. O Juiz esclarece o seguinte: "O Julgador
não pode conhecer de provas que não estejam nos autos, sob pena
de deixar a condição de Julgador e passar à condição de testemunha,
caso em que se tornaria impedido de julgar". Passa-se à fase de
discussão e votação de matéria sujeita à apreciação do Plenário.
Durante a discussão, éconcedida vista do parecer sobre o Projeto de
Lei Complementar n° 25/2000 ao Deputado Marcelo Gonçalves.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n° 1.390 a 1.39312000.
O Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Glycon
Terra Pinto, em virtude de apreciação de matéria de sua autoria.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 1.395/2000. A
seguir, passa-se à fase de discussão e votação de proposições da
Comissão. São aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
João Leite, em que solicita seja realizada audiência pública para se
debater o Projeto de Lei Complementar n° 2112000 com os convidados
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que menciona; em que pede seja encaminhado ofício á Mesa,
pedindo a averiguação das declarações prestadas pelo Deputado
Sargento Rodrigues à Rádio Itatiaia, em entrevista realizada no dia
301512000, nos termos do disposto no art. 59, § 3 1, IV, do Regimento
Interno; pedindo que seja encaminhado ao Comando da Policia Militar
e ao Secretário de Estado da Segurança Pública pedido de
informações referente ao número de policiais mortos nos anos de
1999 e 2000, as circunstâncias dessas mortes, o resultado das
investigações realizadas até o momento e as providências tomadas;
em que solicita a realização de audiência pública, com as Comissões
de Saúde e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para tratar
de denúncias de trabalho de menores em Contagem. Em seguida, o
Deputado Glycon Terra Pinto retoma a Presidência ao Deputado João
Leite. São aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Ivair
Nogueira, em que solicita sejam convidados os peritos Paulo Sérgio
da Cunha e João Meio Cruz, que estão acompanhando o processo
por parte das vítimas do acampamento da Vila Bandeira Vermelha,
em Betim, para prestarem esclarecimentos (declaração de voto da
Deputada Maria Tereza Lara: pela rejeição); do Deputado Durval
Angelo, em que solicita sejam convidados a comparecer a reunião
desta Comissão os policiais que testemunharam o assassinato da
Tenente PM Flaviana Germânia de Oliveira, para esclarecimento dos
fatos; do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
audiência pública com as Comissões de Administração Pública e de
Saúde, para se debater o atendimento à saúde prestado pela Policia
Militar de Minas Gerais aos militares estaduais, com os convidados
que menciona; seja realizada audiência pública com a Comissão de
Administração Pública, para se debater a segurança pública na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, especialmente os casos
ocorridos em lbirité , Ribeirão das Neves e na região centro-sul da
Capital, com os convidados que menciona. Na reunião, as seguintes
pessoas usaram a palavra: Arutana Cobério, ex-Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; José Roberto Gonçalves
Rezende, Ouvidor da Policia; Heloisa Greco, Coordenadora do
Movimento Tortura Nunca Mais, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende,
Miguel Martini e Cristiano Canêdo, membros da supracitada
Comissão. Está, presente, também, o Deputado Carlos
Pimenta.Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, 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. O Presidente, Deputado Miguel
Martini , faz a leitura de correspondência da Secretaria de Estado da
Saúde e solicita à assesssoria que distribua o convite aos membros
da Comissão. A seguir, a Presidência distribui as seguintes
proposições: o Projeto de Lei 95512000 ao Deputado Edson Rezende
e o Projeto de Lei 95912000 ao Deputado Dimas Rodrigues.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Na
ausência do Deputado Pastor George, o Presidente redistribue o
Projeto de Lei n° 89712000 ao Deputado Cristiano Canêdo, que solicita
prazo regimental para apreciá-lo, o qual é deferido pela Presidência.
Ato contínuo, passa-se à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente
submete a votação, em turno único, cada um por sua vez, os
Requerimentos n°s 1.399, 1.400 e 1.403/2000, que são aprovados.
Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se destina a
debater endemias e epidemias no Estado de Minas Gerais. A seguir, a
Presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes
convidados: Srs. Welfane Cordeiro Júnior, Diretor Regional de Saúde
de Barbacena; Sra. Tânia Arruda Brant, representando a
Coordenadora de Doenças Controláveis por imunização da Secretaria
da Saúde; George Alves de Almeida, Coordenador de Zoonose e
Animais Peçonhentos da Secretaria da Saúde; Maria Aparecida de
Faria Grossi, Coordenadora de Controle de Hanseniase da Secretaria
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da Saúde; Palmira de Fátima Bonolo, Coordenadora Estadual de
DST-AIDS da Secretaria da Saúde; e Waldir Teixeira do Prado-
Coordenador de Pneumologia Sanitária e do Programa Estadual de
Controle da Tuberculose. Prosseguindo, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que
motivou o convite. A seguir, a Presidência passa a palavra aos
convidados pela ordem acima mencionada, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Sra. Maria Aparecida Grossi faz sua exposição,
ilustrando-a com transparências. Participam dos debates os
parlamentares presentes. 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, 8 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues.
ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDO SOMMA

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise,
Ivo José, Luiz Fernando Faria, Aílton Vilela (substituindo este ao
Deputado Amilcar Martins, por indicação da Liderança do PSDB) e
José Henrique (substituindo o Deputado Márcio Cunha, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
•Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, a Presidência procede á leitura da
seguinte correspondência: ofício do Sr. Carlos Alberto Reis, Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha, solicitando a
prorrogação por 15 dias do prazo estabelecido no ofício enviado pela
Comissão concedendo às Prefeituras beneficiadas com o Fundo
SOMMA o prazo de 10 dias para a entrega dos contratos devidamente
preenchidos, a qual é indeferida. O Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir os Srs. Sebastião dos Reis Batista, Diretor da Micro
Empresa-ME; Mauro José de Oliveira, Diretor da Construmil -
Construtora e Terraplanagem Ltda.; Dirceu Martins Júnior, Diretor da
FR Engenharia Ltda.; e Rubens Correia, Diretor Comercial da Poli
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da Câmara Municipal de Unai e assessor da Bancada do FF8 Dailton
Geraldo Rodrigues Gonçalves. O Deputado Rêmolo Aloise passa a
ouvir os intimados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e das demais pessoas presentes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
Rêmolo Aloise, Presidente - Ivo José - Carlos Pimenta - Luiz

Fernando Faria - Márcio Cunha - João Paulo.
ATA DA 183 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às nove horas do dia seis de junho de dois mil, comparecem no

Auditório da Associação Atlética Garimpense, na cidade de Conceição
das Alagoas, os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau e Ailton
Vilela, 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
Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
"in loco" a conclusão do Plano Diretor de Irrigação dos Municípios da
Bacia do Baixo Rio Grande. Em seguida, o Deputado Dimas
Rodrigues passa a Presidência ao Vice-Presidente Deputado Paulo
Piau, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, e este
registra a presença dos Srs. Wagner do Nascimento, representante do
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Heitor
Mesquita Sabino de Freitas, Prefeito Municipal de Conceição das
Alagoas; Maria de Lourdes Borges Paixão, Presidente da Câmara
Municial de Conceição das Alagoas; Eri Cardoso dos Santos,
representante do Presidente da FAEMG; Victória Soliero,
representante do Diretor-Geral do IGAN

'
Augusto Cesar Soares dos

Santos, representante do Presidente da RURALMINAS; Roque
Marinato, representante do Presidente do Consórcio Fahma
Engenharia Agrícola Ltda. e de lideranças políticas, e representantes
de entidades de classe da região. Em seguida, o Deputado Paulo Piau
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tece comentários iniciais sobre o tema em questão. Ato continuo, o
mencionado Prefeito Municipal usa da palavra para falar sobre a
importância desta reunião para a região, dá as boas-vindas à
Comissão e aos convidados. A seguir, os expositores discorrem sobre
a questão e se envolvem em amplo debate com os Deputados e os
demais convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrada esta fase, o Deputado Paulo Piau devolve a Presidência ao
Deputado Dimas Rodrigues e apresenta requerimento, contendo
moção em que solicita a urgente necessidade de liberação dos
recursos financeiros necessários para a conclusão do Plano Diretor
pela RURALMINAS, o que permitirá ao Governo Estadual e aos
municípios banhados pelo rio Grande a implementação das ações de
desenvolvimento da agricultura irrigada na região. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. 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, 7 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Batista de Oliveira - Ai Iton

Vilela.
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 24199

Às nove horas e quarenta minutos do dia oito de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
Sebastião Costa e Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado
Márcio Cunha, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Verifica-se, também, a presença do Deputado
Wanderley Ávila. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar, no 2° turno, o parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 24199. Em seguida, o
Presidente, na condição de relator, procede à leitura do parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido a
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suspende os trabalhos por 3 minutos, para a lavratura da ata desta
reunião. O Presidente reabre a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, & de junho de 2000.
Carlos Pimenta, Presidente - Sebastião Costa - Dimas Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 3212000
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Deputado Chico Rafael e outros, a proposta de

emenda à Constituição em tela acrescenta parágrafo único ao art. 152
da Constituição do Estado, que trata da limitação ao poder de tributar.

Cumpridas as formalidades regimentais, veio a proposta a esta
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição em exame é vedar a apresentação de

projeto de lei que institua tributo estadual ou altere a legislação
tributária vigente, no período de 90 dias que antecede o término da
sessão legislativa.

Assim, qualquer mensagem governamental que contenha projeto de
lei acerca da legislação tributária deverá ser encaminhada pelo menos
três meses antes do encerramento da sessão legislativa. Com isso,
evita-se a discussão e a votação de matéria tributária em curto espaço
de tempo, o que compromete o exame cuidadoso e minudente de tais
proposições, que não raro acarretam ônus e maior carga tributária
para o contribuinte mineiro.

No último trimestre do ano, portanto, não poderia ser enviado a esta
Casa projeto de lei que disponha sobre instituição de tributo, seja ele
imposto, seja taxa.
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Em razão das sugestões colhidas a partir de audiência pública

realizada por esta Comissão Especial, estamos apresentando o
Substitutivo n° 1, que visa a estender o alcance da norma aos projetos
de lei que aumentem o tributo existente e ressalvar os projetos de lei
destinados exclusivamente à adaptação da legislação tributária
estadual à norma federal.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 3212000 na forma do seguinte Substitutivo n
° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta parágrafo único ao art. 152 da Constituição do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao art. 152 da

Constituição Estadual:
"Art. 152 - ..................................
§ 1 0- Não será admitida, no período de noventa dias que antecede o

término da sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que
tenha por objeto a instituição de tributo estadual ou a majoração de
tributo existente.

§ 20 - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao projeto de lei
destinado exclusivamente a adaptar a lei estadual à norma federal.".

Art. 20 - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°854/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n°
854/2000 institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e dá
outras providências.

Em seu exame prévio, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria
com a Emenda n° 1, que apresentou. A proposição recebeu, também,
parecer favorável da Comissão de Educação. Vem o projeto agora a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito.
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Fundamentação

O projeto de lei em tela chama a nossa atenção, em especial, por
tratar do tema "Educação Ambientar". A proposição visa a instituir o
Programa Estadual de Educação Ambiental, voltado para a promoção
da consciência ecológica dos estudantes da rede pública estadual.

Para atingir esse objetivo, prevê-se o desenvolvimento, pelo Poder
Executivo, de atividades extraclasse, como a realização de palestras
sobre o meio ambiente, a coordenação de atividades práticas de
plantio de árvores, a preservação das matas ciliares e das nascentes
dos rios, a coleta seletiva dos resíduos sólidos, enfatizando-se, quanto
às diretrizes da educação ambiental, a preservação das florestas e da
biodiversidade. O programa proposto, idealizado, a nosso ver, de
forma bastante criativa, abarca a conscientização sobre temas
essenciais à valorização e à defesa do meio ambiente.

Propõe-se que essas atividades, coordenadas pelo Poder Executivo,
sejam encaminhadas por meio da participação de entidades não
governamentais, convidadas entre aquelas cadastradas na Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, às quais
caberia formalizar o termo de cooperação com as unidades escolares,
no âmbito do plano anual de trabalho dessas últimas. As entidades,
sem ônus para o poder público, poderiam divulgar, para fins
promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício da
escola com a qual estejam em colaboração, cumprida a obrigação de
remeter ao órgão ambiental do Estado o relatório das atividades
desenvolvidas. O tema a ser trabalhado pelas entidades não
governamentais seria encaminhado, no início de cada ano letivo, pela
Secretaria de Estado da Educação, ressaltando-se que os trabalhos
de natureza ambiental seriam realizados, preferencialmente, na
semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho.

A iniciativa de um programa desse tipo é bastante louvável, pois
procura inserir, na programação escolar, uma forma de educação
ambiental que não interfere no currículo convencional. Isso poderá
motivar o jovem educando, insuflando-lhe o amor pela natureza e
ajudando-o a criar uma consciência ecológica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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85412000, rio V turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Maria José

Haueisen.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 11512000

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular do
DER-MG
Relatório

Por meio da Mensagem. n o 11512000, o Governador do Estado
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea "d",
da Constituição do Estado, o nome do Sr. Flávio Goes Menicucci,
indicado para a Diretoria-Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, c/c o §
1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se a argüição pública
do indicado que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
Fundamentação

O candidato demonstrou conhecimento da entidade para cuja
direção foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos
para ocupar o cargo. Esta Comissão entende que se trata de pessoa
que irá dignificar o cargo para o qual está sendo indicado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr.

Flávio Goes Menicucci para Diretor-Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Djalma

Diniz - Hely Tarqüínio - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 121612000
Presidência do Deputado Aílton Vilela

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputadas:
Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Hely Tarqüínio - Mauri Torres - Olinto

Godinho.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - Às 20h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quorum", e convoca
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 13, 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.).
ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
-	 CONSTITUIÇÃO N° 3199
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de abril de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões
os Deputados Pastor George, Glycon Terra Pinto, João Batista de
Oliveira e Márcio Kangussu (substituindo este ao Deputado João
Leite, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Registra-se também a presença do Deputado João
Paulo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Pastor
George, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Glycon Terra 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
finalidade da reunião é apreciar o parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 3199, em 10 turno, e passa a palavra ao
Deputado João Paulo, autor da proposição, que presta
esclarecimentos a respeito do objetivo da referida proposição. Em
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seguida, o Deputado Glycon Terra Pinto procede à leitura do seu
parecer, que conclui pela aprovação da matéria na forma proposta.
Colocado em discussão e em votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, a ser convocada através de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 6 de junho de 2000.
Pastor George, Presidente - Glycon Terra Pinto - Jorge Eduardo de

Oliveira.
ATA DA 202 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de dois mil,

comparecem no Fórum Dra. Valéria Vieira, no Município de Ipatinga,
os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Chico Rafael, membros da
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Ivo José. O
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a
reunião e faz a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos parlamentares presentes. A reunião se
destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei n° 17/99, de
autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que contém
a organização e a divisão judiciárias do Estado. São convidados a
compor a Mesa os Srs. Chico Ferramenta, Prefeito de Ipatinga; Nilson
Reis, Juiz do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais; Alceu
Marques, Procurador Adjunto de Justiça; Elpidio Donizete, Presidente
da AMAGIS; Nádia Souza Campos, Diretora da Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais; Maria Aparecida de Oliveira
Grossi, Juíza Diretora do Foro de lpatinga; Adélio Duarte, Presidente
da Subseção da OAB de Ipatinga; e Antônio José Calhau, Consultor
da Assembléia Legislativa. A seguir, o Presidente ressalta a
importãncia da realização das audiências públicas nas diversas
regiões do Estado, que visam a aproximar o Legislativo da popolução
do interior mineiro. Usam a palavra todos os integrantes da Mesa e os
demais participantes, apresentando sugestões ao Projeto de Lei
Complementar n° 17199. O Deputado Chico Rafael, relator da matéria,
pela Comissão de Adminsitração Pública, recebe as sugestões
apresentadas, que têm por objetivo subsidiar seu parecer. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Ivo José.

ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia vinte e três de maio do ano dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto,
Wanderley Ávila e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado AlIton
Vilela, por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Wanderley Ávila, 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 solicita
ao Deputado Wanderley Ávila que proceda à leitura de informação
elaborada pela Área de Consultoria Temática desta Casa sobre o
Ofício n° 097199, do Juiz da 169 1 Zona Eleitoral, de Mantena, o qual
contém esclarecimentos sobre a mudança de topônimo do Município
de Itabirinha de Mantena. A seguir, determina sejam encaminhadas
cópias da referida informação ao Presidente da Câmara Municipal de
Itabirinha de Mantena e ao Diretor-Geral do Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA. A pedido do Deputado Wanderley Ávila, o Presidente
registra a presença dos Srs. Marcos Russo, da TV Horizonte; Luiz
Gonzaga Miranda, do Município de Capelinha, e Idalino Soares
Aldimin, ex-Vereador do Município de Francisco Sã. Em seguida,
passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente submete a votação
o Requerimento n° 1.38312000, da Deputada Maria Olíva, o qual é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela - Wanderley Ávila.
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ATA DA? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DOS PROGRAMAS DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL NO
NORTE DE MINAS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Genaro, Carlos Pimenta, Cristiano Canêdo e Luiz Tadeu Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Genaro, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canédo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em
seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs.
Sérgio Cardoso Mota, Secretário Adjunto de Estado da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente; José Francisco da Silva,
Secretário Adjunto de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da
Justiça, representado pela Sra. Zélia Rogedo; e José Geraldo de
Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES; e a discutir e votar
proposições da Comissão. Registra-se a presença dos convidados e
da Sra. Rosemary Teixeira Lisboa, Coordenadora do Programa de
Combate à Violência e à Exploração Sexual da Criança e do
Adolescente da SETASCAD. Os convidados fazem uso da palavra,
para suas considerações iniciais, e, após, são abertos os debates,
com a participação dos Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Antônio Genaro, Presidente - Cristiano Canêdo - Pastor George.

ATA DA 412 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia trinta de maio de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões ás Deputados Ambrósio Pinto, Wanderley Ávila e
Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ambrásio Pinto, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da Comissão e designa o Deputado Wanderley Ávila para
relatar o Projeto de Lei n° 95012000, de autoria do Deputado Anderson
Adauto, em turno único. Encerrada a 11 Parte da reunião, o Deputado
Wanderley Ávila procede á leitura de nota técnica elaborada pela Área
de Consultoria Temática da Casa sobre o Requerimento n° 6/2000-
001, da Câmara Municipal de Santa Cruz de Salinas, o qual dispõe
sobre alteração de limites entre esse município e o Município de
Salinas, mediante a qual conclui seja a matéria baixada em diligência
à referida Câmara Municipal. O Presidente defere o pedido. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Wanderley Ávila - José Henrique.

ATA DA 82 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES
As quinze horas e quarenta minutos do dia trinta de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade e Olinto Godinho,
membros da supracitada Comissão. Registra-se também, a presença
do Deputado Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto
Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica que a reunião se destina a ouvir os Srs. Djalma
Bastos de Morais, ex-Vice-Presidente; Paulo Maurício do Carmo
Assis, Gerente de Vendas de Asfalto Sudeste e Adílio Silva, advogado
da Gerência Jurídica de Minas Gerais, todos da Petrobrás
Distribuidora S.A., os quais prestarão esclarecimentos a respeito dos
dois contratos firmados entre o DER-MG e a Petrobrás Distribuidora
S.A., para a aplicação, transporte e fornecimento de asfalto e emulsão
asfáltica. A seguir o Presidente solicita ao Deputado Miguel Martini
que proceda à leitura de ofício enviado à CPI pelo Sr. Djalma Bastos
de Morais, ex-Vice-Presidente da Petrobrás Distribuidora S.A. e atual
Presidente da CEMIG por meio do qual indica o Sr. Adílio Silva para
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substitui-lo nesta reunião. Ato continuo, o Deputado Miguel Martini 540
lê a justificação do Deputado Rogério Correia de sua ausência na
reunião, em razão de participação no 1 0 Fórum Mineiro Antidrogas.
Logo após, o Presidente informa o recebimento de correspondência
de diversos órgãos e entidades as quais encaminham documentação
requerida pela CPI. O Presidente esclarece que os referidos
documentos serão anexados aos autos da CPI, ficando à disposição
dos Deputados para consulta. Prosseguindo, o Presidente passa a
palavra aos convidados, que fazem suas exposições e respondem às
perguntas formuladas pelos Deputados Miguel Martini e Antõnio
Andrade. Passa-se à discussão e votação de proposições da
Comissão, fase em que o Deputado Miguel Martini apresenta
requerimento, em que solicita seja tornado sem efeito o convite
aprovado nesta Comissão relativo à ADEMG, FUNED e ao IMA e,
ainda, que seja fornecido a esta Comissão, pela BR Distribuidora S.A.,
os preços praticados por aquela empresa, relativos aos produtos que
especifica, tanto em contratos firmados com o Estado de Minas
Gerais, quanto com o Estado de São Paulo, no período compreendido
entre janeiro de 1999 até a data atual. Em seguida, o Deputado
Antônio Andrade apresenta requerimento, em que solicita se
encaminhe ao DER-MG, pedido de envio a esta Comissão de todos os
contratos ou convênios firmados nos últimos cinco anos com a BR
Distribuidora S.A. para fornecimento de material asfáltico, tecnologia e
treinamento. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. A Presidência esclarece aos Deputados e
demais participantes que o inteiro teor da reunião se encontra
registrado nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Andrade - Eduardo Herrneto -

Dinis Pinheiro.
ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia trinta e um de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
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Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Sargento Rodrigues, Miguel
Martini (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por
indicação da Liderança do PSDB) e Pauto Piau (substituindo o
Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da Liderança do
PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e dá ciência de oficio da Associação
Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos
Humanos, publicado na edição de 251512000. Comunica, ainda, o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 771199 - Deputado
Agostinho Patrús; 1.02112000 - Deputado Sargento Rodrigues; e
1.04412000 - Deputado Sebastião Navarro Vieira. Passa-se à ia Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Doutor Viana apresenta requerimento em que solicita a
inversão da pauta da reunião. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, relator do
Projeto de Lei n°589/99 no 1 1 turno, emite parecer pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 5, que
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Registra-se neste momento a presença do Deputado Chico Rafael. O
Deputado Paulo Piau procede à leitura do parecer em que o Deputado
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 93812000 no 1°
turno, conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. O Deputado Sargento Rodrigues solicita vista do parecer, o
que lhe é deferido. O Deputado Doutor Viana, designado como relator
do Projeto de Lei n° 1.04412000 no 1 0 turno, na ausência do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, emite parecer pela aprovação do projeto na

o forma apresentada. Colocado em discussão e votação, é o parecer
o aprovado. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, relator da

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei Complementar n° 2412000,
apresentada no 1 0 turno, em Plenário, emite parecer por sua rejeição.
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deferido. O Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n°
148199, emite parecer por sua aprovação no 2° turno. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Ainda com a palavra, o
Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 193199, emite
parecer por sua aprovação no 2° turno, na forma do vencido no 11
turno, com as Emendas n o

s 1 a 3, que apresenta. Na fase de
discussão, usam a palavra os Deputados Paulo Piau e Jorge Eduardo
de Oliveira. Colocado em votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 298/99, emite parecer
por sua aprovação no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 389199 no 2 0 turno,
solicita o prazo regimental para emitir parecer. A Presidência defere o
pedido. Na ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 411199 ao Deputado Paulo
Piau, que emite parecer por sua aprovação no 2 1 turno, na forma do
vencido no 1 1 turno. Na fase de discussão, usam a palavra os
Deputados Sargento Rodrigues e Doutor Viana. Colocado em
votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado Agostinho
Patrús, relator do Projeto de Lei n° 479199, a Presidência redistribui a
proposição ao Deputado Paulo Piau, que emite parecer por sua
aprovação no 21 turno, na forma do vencido no 1 1 turno. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Doutor Viana
profere parecer sobre o Projeto de Lei n° 520/99, concluindo por sua
aprovação no 21 turno, na forma do vencido no 1 1 turno. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n°
592199 ao Deputado Paulo Piau, que emite parecer concluindo por
sua aprovação no 2 1 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Colocado em discussão e votação,

é o parecer aprovado, O Deputado Sargento Rodrigues, relator do
Projeto de Lei n° 606199 no 2° turno, emite parecer em que conclui por
sua aprovação. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. E colocado em votação e aprovado o Requerimento n°
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1.40512000. A seguir, é colocado em votação o Requerimento n°
1.40712000. Para encaminhar a votação, usam a palavra os
Deputados Paulo Piau e Sargento Rodrigues. Este último apresenta
requerimento solicitando o adiamento da votação do requerimento.
Colocado em votação, é o requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues aprovado. Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e votação de proposições da Comissão. Colocado em
votação, é aprovado requerimento do Deputado João Paulo, em que
solicita a realização de audiência pública com a finalidade de se
debater, com diversos convidados, o Projeto de Lei n° 1.02112000, de
sua autoria, que autoriza o Governo do Estado a substituir o CEASA-
MG e a CASEMG pelo Mineirão e pelo Mineirinho, nas negociações
com o Governo Federal. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael

- Cristiano Canêdo.
ATA DA 41 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia trinta e um de maio de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto,
Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Olinto Godinho, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

z Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da
o 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. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e debater com os convidados a obra viária denominada Via 240
(trecho Belo Horizonte-Santa Luzia), em virtude de denúncias
publicadas no jornal "Estado de Minas" do dia 231512000, sob o titulo

o "21 Milhões Jogados no Lixo". O Presidente dá ciência do
o recebimento de ofícios dos Srs. Waldemar Antônio Lemes Filho,

Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas; lano Tomaz
Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, e Maria Léia
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proposições, bem como os relatores aos quais foram distribuídas:
Projetos de Lei no

s 402 (relator: Deputado Bilac Pinto) e 696199
(relator: Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à ? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas
à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
em 1 0 e em 20 turno, respectivamente, os pareceres que concluem
pela aprovação do Projeto de Lei n° 12199 na forma do Substitutivo n°
5 e pela rejeição dos Substitutivos no

s 1 a 4 e das Emendas n
o
s 1 a 4;

e do Projeto de Lei n° 16/99 na forma do vencido em 1 1 turno. Passa-
se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Colocados em votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos: do
Deputado Ivo José, solicitando se encaminhe pedido de informações
ao DER-MG sobre o processo de duplicação das BRs 262 e 381, no
trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, o qual consta
no PMDI; do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado
pedido ao DNER-MG e à Policia Federal para montagem de operação
nas proximidades da balança da BR-040, no trecho Belo Horizonte-
Sete Lagoas, objetivando a coleta de dados estatísticos sobre
transporte de carga; e do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja
enviado ofício ao Superintende da SUDECAP e ao responsável pelo
DEOP, para que compareçam a esta Comissão a fim de prestarem
esclarecimentos sobre a obra denominada Via 240. Em seguida, o
Presidente convida a compor a Mesa os Srs. Ricardo Correia de
Almeida, Diretor Administrativo-Financeiro da Engesolo Engenharia
Ltda; Maurício Dias Fernandes, Diretor da Planex S.A.; Eduardo Pretti
Figuereido Neves, Diretor da Construtora Apia Ltda; Maurício Sigaud
Ferreira, Diretor-Presidente da ECP Engenharia. Após, o Presidente,
na qualidade de autor do requerimento que suscitou a reunião, emite
considerações sobre o assunto. Segue-se amplo debate entre os
convidados e os membros da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Arlen Santiago, Presidente - Ivair Nogueira - Bilac Pinto.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 3 A 10 APRESENTADAS EM

PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 84612000
Comissão de Administração Pública

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei
em epígrafe altera o plano de carreira dos servidores do Tribunal e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 111312000, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

Por seu turno, a Comissão de Administração Púbica emitiu parecer
pela aprovação da matéria com as Emendas n

o
s 1 e 2.

Esgotado o prazo para a sua apreciação nas comissões, a
proposição foi incluída na ordem do dia para discussão e votação,
ocasião em que recebeu as Emendas n

o
s 3 a 10.

Retorna, agora, a esta Comissão, para receber parecer sobre as
emendas de Plenário.

Fundamentação
A Emenda n° 3, do Deputado Miguel Martini, de igual teor ao da

Emenda n° 9, do Deputado Ivo José, dá nova redação ao § 1 1 do art.
81 da proposição, a fim de assegurar ao servidor aposentado no final
de carreira o posicionamento no padrão final estabelecido para a
respectiva carreira, nos termos da nova sistemática, limitado ao
padrão TC-63, aplicando-se a proporcionalidade aos demais
servidores inativos.

As Emendas n
os 3 e 9 são semelhantes à Emenda n° 1,

apresentada por esta Comissão, diferenciando-se tão-somente na
fixação do padrão limite. No nosso entender, as Emendas n

o
s 3 e 9

inviabilizam a correta aplicação da correspondência entre os cargos
estabelecida pela proposição, ao contrário da Emenda n° 1, que
melhor se coaduna com a sistemática proposta. Entretanto, visando
tão-somente a aprimorar o texto da Emenda n° 1 no que se refere à
definição dos padrões para fins de posicionamento de todos os
servidores aposentados, apresentaremos ao final uma subemenda à
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Em razão disso, deixamos de acolher as Emendas n°5 3 e 9.
As emendas a seguir examinadas são de autoria do Deputado Ivo

José, cuja iniciativa é louvável na medida em que busca a valorização
do servidor, notadamente no que se refere ao seu desenvolvimento
profissional e fortalecimento da carreira.

Nesse contexto, examinaremos as emendas, ressaltando que,
oportunamente, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária deverá se manifestar quanto à proposição de lei, em 21
turno, uma vez que não lhe foi possível apreciá-la em 1 1 turno.

A Emenda no 4 propõe nova redação para o art. 1 0, objetivando
especificar no texto da proposição o Quadro de Provimento Efetivo e o
Quadro Suplementar, além de propor novos anexos, em substituição
aos originais.

No que se refere à especificação dos quadros, a proposta será
acolhida. Todavia, quanto à proposta de alteração das classes das
carreiras e da correspondência entre os padrões, são necessários os
seguintes esclarecimentos.

Nos termos da reforma administrativa determinada pela Emenda à
Constituição n° 19, de 1998, a instituição de carreiras públicas está
diretamente associada às atividades-fim da instituição a que pertencer
o servidor.

A emenda em exame propõe um alargamento das classes das
carreiras, baseando-se na Lei n° 13.467, de 2000, que alterou o plano
de carreira dos servidores do Poder Judiciário. Deu, ainda, ênfase à
carreira composta pelos cargos de nível de 2 1 grau de escolaridade.

O fortalecimento das carreiras está em consonância com a reforma
administrativa, uma vez que faz parte de uma política de
desenvolvimento do servidor, com vistas à sua profissionalização.
Entretanto, ressaltamos que qualquer modificação do texto original
deve considerar a relação existente entre as carreiras e a função da
instituição.

Uma vez que uma análise nesse sentido protelaria ainda mais a
tramitação da matéria nesta Casa, em prejuízo dos servidores da
Corte de Contas, opinamos pela manutenção do texto original.

Apresentamos, portanto, subemenda à Emenda n° 4, ao final
apresentada.
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A Emenda n° 5 propõe incluir no Anexo V da proposição os

valores correspondentes aos vencimentos dos cargos do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas. Todavia, como o próprio Anexo V já
estabelece a tabela de escalonamento vertical de vencimentos,
deixamos de acolher a emenda em apreço.

A Emenda n° 6, que, a exemplo da Emenda n° 4, propõe distinguir
na proposição o Quadro Efetivo e o Quadro Suplementar, será
acolhida na forma de subemenda, dando nova redação ao art. 2 0 do
projeto, apenas por motivos de correção técnica.

A Emenda n° 7 tem por escopo garantir ao servidor posicionado no
padrão inicial da classe inicial da sua respectiva carreira o vencimento
correspondente ao padrão 8 da nomenclatura anterior. Em outras
palavras, a emenda objetiva acrescer ao padrão do servidor mais 7
padrões, contrariando totalmente a sistemática adotada para as
carreiras do Tribunal. E por nós considerada indesejável, pois não
representa mecanismo de desenvolvimento do servidor na carreira,
além de não encontrar respaldo nas diretrizes traçadas pela reforma
administrativa. Ademais, tal medida tem reflexo sobre todas as
classes das carreiras, conforme se verifica nos anexos apresentados
pela Emenda n°4. Somos pela sua rejeição.

A Emenda n° 8 propõe nova redação para o art. 6 0, que trata do
desenvolvimento do servidor na carreira. Com efeito, tendo-se em
vista que a proposição revoga vários dispositivos da Lei n° 12.974, de
1998, pertinentes ao desenvolvimento na carreira, é relevante inserir
no texto da proposição dispositivo sobre os institutos de progressão e

z promoção, especialmente quanto aos requisitos de eficiência e
o capacitação profissional. Acolhemos, portanto, a emenda na forma de

subemenda, ao final apresentada.
Finalmente, passamos à análise da Emenda n° 10. Não

vislumbramos razoabilidade para a não-incorporação da gratificação a
que se refere a emenda. Ao contrário, como a política remuneratória
instituída pela Emenda à Constituição n° 19, de 1998, faz ressalvas
aos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores públicos,
julgamos conveniente, para o bem do servidor, que a sua
remuneração se aproxime, ao máximo, do vencimento do seu cargo
efetivo. Somos, portanto, pela rejeição da Emenda n° 10.

De todo o exposto, apresentaremos, além das subemendas
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supramencionadas, a Emenda n°11, como objetivo de deixar claro
na proposição que o posicionamento do servidor em padrão
pertencente à Classe A constante nos anexos que a acompanham
dar-se-á em caráter privativo para os servidores efetivos .apostilados
em cargo comissionado.

A propósito, o desenvolvimento nessa classe somente ocorrerá
mediante promoção por merecimento, nos termos da subemenda
apresentada à Emenda n°8.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação das Emendas n o

s 4, 6 e 8 na
forma das subemendas que receberam o n° 1, a seguir apresentadas;
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e da Emenda n° 11, que
apresentamos, e pela rejeição das Emendas n os 3, 5, 7, 9 e 10.

Ficam prejudicadas, com a aprovação da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1, as Emendas nos 1, 3 e 9.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°4
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
—Art. 1 0 - O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços

Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas passa a ser o
constante no Quadro A do Anexo 1 e no Anexo II desta lei, com a
composição numérica neles indicada.

§ 1° - O Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria
do Tribuna! de Contas, composto pelos servidores abrangidos pelas
Leis n°5 10.470, de 15 de abril de 1991, e 11.816, de 26 de janeiro de
1996, é o constante no Quadro B do Anexo 1 e no Anexo II desta lei,
com a composição numérica neles indicada.

§ 21 - A correspondência entre os padrões de vencimento dos
cargos da sistemática anterior e os resultantes desta lei é a constante
no Anexo IV.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°6
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 20 - As carreiras constituídas em classes, na forma dos Anexos

II e III desta lei, são compostas dos cargos de Agente do Tribunal de
Contas, Oficial do Tribunal de Contas e Técnico do Tribunal de Contas
do Quadro de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar dos
Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°8
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Dê-se ao art. 6° a seguinte redação:
"Art. 60 - O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em

exercício do cargo far-se-á por progressão e promoção horizontal,
vertical e por merecimento, condicionada à avaliação de desempenho,
cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em resolução
do Tribunal de Contas.

§ ? - Progressão é a passagem do servidor ao padrão seguinte,
dentro da mesma classe, a cada período de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias de efetivo exercício no Tribunal de Contas, condicionada
à avaliação de desempenho no cumprimento das atribuições do cargo.

- Para obter a progressão o servidor deverá cumprir, ainda, os
seguintes requisitos:

a) exercício em cargo de carreira do Quadro de Pessoal a que
pertencer, durante os 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

b) não ter sofrido durante o período a que se refere a alínea anterior
punição de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento.

§ 21 - Promoção horizontal é a obtenção de 2 (dois) padrões de
vencimento pelo servidor, a cada interstício de 730 (setecentos e
trinta) dias de efetivo exercício na classe inicial da carreira e de 1.095
(mil e noventa e cinco) dias, nas classes subseqüentes, mediante
avaliação de eficiência no desempenho das atribuições de seu cargo.

§ 30 - Promoção vertical é a passagem do servidor à classe
subseqüente na carreira, mediante avaliação de capacitação
profissional, condicionada à existência de vagas, observados os
seguintes posicionamentos:

a) A partir do TC-24 da classe E para D, do TC-32 da Classe D para
C e do TC-34 da Classe C para 6, para os cargos de Agente do
Tribunal de Contas;

b) A partir do TC -38 da classe D para C e do TC - 47 da classe C
para B, para os cargos de Oficial do Tribunal de Contas;

c) A partir do TC- 52 da classe C para 6, para os cargos de Técnico
do Tribunal de Contas;

- A promoção vertical será efetuada após o levantamento das
vagas existentes em 30 de junho do ano de sua realização;

II - O posicionamento no novo padrão da classe subseqüente dar-
se-á até 31 de dezembro do ano da realização do respectivo processo
classificatório;
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preenchimento das vagas destinadas à promoção vertical será
efetuada sempre no mês de agosto de cada ano.

§ 4° - A promoção por merecimento é o posicionamento do servidor
efetivo em padrão de vencimento correspondente na Classe A,
cumpridas as exigências da Lei n°9.532, de 1987.

§ 50 - Os interstícios temporais mencionados neste artigo iniciam-se
na data do posicionamento nas respectivas classes.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1
Dê-se ao § 1 1 do art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 -	 ......................
§ 1 1 - A partir da data da publicação desta lei, fica assegurado aos

servidores aposentados em cargos de nível superior no padrão TC11-
28, em cargos de nível de 2 1 grau, no padrão TCM-30, em cargos de
10 grau, no padrão TCP-30, da sistemática anterior, o posicionamento,
respectivamente, nos padrões TC-67, TC-53 e TC-37, da nova
sistemática, aplicando-se a mesma proporcionalidade aos servidores
aposentados nos padrões inferiores da sistemática anterior.".

EMENDA N°11
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O posicionamento do servidor efetivo em padrão de

vencimento constante na Classe A é privativo dos detentores de título
declaratário de apostila de direito, obtido nos termos da Lei n° 9532,
de 30 de dezembro de 1987.

Parágrafo único - O posicionamento na Classe A nos termos deste
artigo dar-se-á em padrão correspondente ao da apostila de direito.".

Saladas Comissões, 13 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,

relator - Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 1492 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 131612000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: ? Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem n° 12212000
(encaminha o Veto Total à Proposição de Lei n° 10.470), do
Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões - r Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.085 a 1.09212000 - Requerimentos n°5 1.479 e 1.48012000 -
Requerimentos dos Deputados Doutor Viana, Jorge Eduardo de
Oliveira, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e Chico Rafael -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação e de
Saúde e dos Deputados Wanderley Ávila (3) e Sargento Rodrigues -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Carlos
Pimenta, Rogério Correia, Fábio Avelar, João Paulo e Miguel Martini -
2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Palavras
do Sr. Presidente - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência -
Designação de Comissões: CPI do FUNDEF - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Jorge Eduardo de Oliveira;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer sobre a
indicaçãÕ do titular do DER-MG; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Chico Rafael e
Sargento Rodrigues; aprovação - 22 Fase: Chamada para verificação
de "quorum"; inexistência de "quorum" qualificado para a votação de
propostas de emenda à Constituição - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar
n° 24/2000; requerimento do Deputado Gil Pereira; aprovação do
requerimento - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 589199;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 5 -

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 2212000;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Gil Pereira;
aprovação do requerimento - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 2512000; apresentação das subemendas que
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receberam o n° 1 às Emendas n os 1 e 2; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com as subemendas às
Comissões de Direitos Humanos e de Administração Pública -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 797/2000; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n°411/99; aprovação na forma do vencido em
1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 482199;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - 33 Parte: Leitura de
Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durvai Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aíiton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien Santiago -
Bené Guedes - Biiac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano
Canêdo - Daimo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h13min, a lista

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
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- O Deputado Gil Pereira, 20-Secretário, procede à leitura das

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

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

"MENSAGEM N0122/2000*
Belo Horizonte, 8 de junho de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que,

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus
veto total à Proposição de Lei n° 14.433, que autoriza a negociação do
valor das parcelas remuneratórias dos servidores a que se refere a Lei
n° 10.470, de 15 de abril de 1991, que dispõe sobre a absorção de
servidor da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
MinasCaixa - no quadro de pessoal da administração direta do Poder
Executivo 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 Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Razões do Veto

Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.433, que autoriza a
negociação do valor das parcelas remuneratórias dos servidores a
que se refere a Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, que dispõe
sobre a absorção de servidor da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais - MinasCaixa - no quadro de pessoal da administração
direta do Poder Executivo e dá outras providências, vejo-me
compelido a negar-lhe sanção, embora reconheça o elevado propósito
da iniciativa parlamentar.

A proposta legislativa tem por objetivo permitir que o Poder
Executivo faça um acordo com os ex-servidores da extinta
MinasCaixa, absorvidos pelo Estado nos termos da Lei n° 10.470, de
1991, para fins de novo cálculo das parcelas remuneratórias pagas a
titulo de vantagem pessoal e concedidas em decorrência da aplicação
do art. 1 0 da supracitada lei, segundo os critérios adotados até agosto
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de 1994, produzindo a avença efeitos financeiros a partir da data
de sua assinatura.

Cabe considerar, no entanto, que a Proposição desatende a regra
constitucional sobre iniciativa, aplicável ao caso. E que nos termos do
art. 66, inciso III, alínea "b", da Constituição Estadual, a fixação da
remuneração de cargo e função públicos da administração direta,
autárquica e fundacional é matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado, que dela não pode abdicar sem prejuízo da
separação de Poderes prevista em norma constitucional.

A proposta legislativa, de outra face, cria despesa para o erário sem
a correspondente fonte de custeio, contrariando, assim, o art. 161,
inciso II, da Constituição do Estado.

Por outro lado, a Suprema Corte, recentemente, ao julgar o RE no
269.300-6, de Minas Gerais, relatado pelo eminente Ministro Néri da
Silveira, teve por legítima a absorção de parcelas remuneratórias
percebidas pelo servidor da extinta MinasCaixa a título de vantagem
pessoal, nos termos da Lei n o 10.470, de 1991, ao entendimento de
que "na hipótese não houve decesso remuneratório, já que o valor
nominal de seus vencimentos não sofreu redução" (decisão publicada
no "Diário da Justiça" da União, de 30 de maio de 2000).

Cabe considerar, finalmente, a propósito do tema, que o Governo do
Estado, buscando solucionar a questão, editou o Decreto n° 41.059,
de 24 de maio de 2000, que dispõe sobre a constituição de Comissão
encarregada de adequar os Decretos no

s 35.054193, 36.014/94 e
36.015/94 e as Leis n o

s 10.470191 e 11.816/95, fato que desaconselha
a sanção da proposta legislativa, que se tem por prejudicada diante da
iniciativa da Administração Estadual.

Esses os motivos de ordem constitucional e de interesse público que
me conduzem a opor veto total à Proposição de Lei n° 14.433, que
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de junho de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicada de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, e José

Francisco de Sailes Lopes, Presidente da BELOTUR, agradecendo
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convite para a reunião especial em comemoração ao Dia Mundial
do Meio Ambiente.

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal (3), agradecendo convites
para a reunião especial em homenagem à AMAS, à ASSPROM, ao
CEPEP e à FUNDAMAR; para a reunião especial em comemoração
aos 20 anos do grupo teatral Ponto de Partida e para o Ciclo de
Debates Minas Gerais e os Transgênicos.

Do Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, agradecendo convite
para o Debate Público A Dívida e a Violência Institucional.

Do Sr. José Silvério Felício da Cunha, Prefeito Municipal de Ponte
Nova, solicitando o empenho da Casa na rejeição do Projeto de Lei n°
83012000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°830/2000.)

Do Sr. Edimar Antônio Godinho Pimenta, Diretor-Geral designado da
CODEVALE, dando ciência das mudanças ocorridas na diretoria
dessa Comissão.

Do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, Presidente da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, enviando relação de contratos
firmados por essa autarquia no período de janeiro de 1995 até a
presente data. (- A CPI das Licitações.)

Do Cel.PM Maurício Antônio dos Santos, Comandante do 7° CRPM
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.26012000, do
Deputado Marcelo Gonçalves.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal, dando ciência da liberação de recursos
financeiros à COPASA-MG, referentes ao Programa Pró-Saneamento.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Elizeu Francelino de Oliveira e outros, Vereadores à Câmara
Municipal de Ipiaçu, manifestando apoio à Proposta de Emenda à
Constituição n° 12/99. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 12199.)

Do Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete do Secretário
da Segurança Pública, encaminhando informações prestadas pelo
Delegado Regional de Segurança Pública de Ipatinga, com referência
ao Requerimento n° 1.199/2000, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Policia do
Estado, encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de
Direitos Humanos, informações sobre a situação do detento Gélio
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Nelci da Silva. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.221/2000.)

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a
transferência dos recursos que menciona para o Fundo Estadual de
Assistência Social. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Roberto Mauro Amaral, Diretor do Escritório da SUDENE em
Minas Gerais, comunicando que foi encaminhada aos setores
competentes a indicação do Deputado Luiz Tadeu Leite para
representar esta Casa nas comemorações dos 40 anos dessa
autarquia.

Do Sr. Tadahiro Tsubouchi, Procurador-Geral do Município de Santa
Luzia, encaminhando sugestões do Sr. Jair Alves Lopes, como
subsídio para a preparação do Dia Estadual da Segurança Pública.

Do Sr. Antônio Carlos de Castro Toledo Júnior, Diretor-Geral do
Hospital Municipal de Contagem, parabenizando esta Casa pela
iniciativa de disciplinar o uso do fumo em suas dependências e
agradecendo o convite para reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Luiza Aparecida de Souza Freitas e outras, solicitando apoio
para que seja reconhecido o direito que teriam, como professoras
estaduais concursadas, a ocupar preferencialmente as vagas
existentes. (- A Comissão de Educação.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Antônio do VaIle, Deputado Federal, e Henrique

Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo o convite para o
Debate Público Concessão Rodoviária e o Impacto do Pedágio no
Estado de Minas Gerais.

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, e Flávio
Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo o convite para o
Fórum Técnico Educação de Jovens e Adultos.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo
o convite para o Debate Público Educação em Valores Humanos.

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Weber
Americano, Secretário Adjunto de Justiça, e Eduardo Cançado,
agradecendo o convite para a reunião em que se homenageou a
Fundação Clóvis Salgado.

Dos Srs. Paulo Mattos, Prefeito de Contagem, e Flávio Menicucci,
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Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo o convite para a reunião
especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

CARTOES
Dos Srs. Gen.-de-Divisão Râmulo Bini Pereira, Comandante da 43

RM e da 43 DE, Dárcio Guimarães de Andrade, Juiz Presidente do
Tribuna! Regional do Trabalho da Y Região; Murílio de Avellar Hingel,
Secretário da Educação; José Flávio Gomes, Presidente da URBEL;
Axel Sorensen e Cláudio B. Guerra, respectivamente, Secretários
Adjuntos de Transportes e Obras Públicas e de Meio Ambiente,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou a Fundação Clóvis Salgado.

Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 43
RM e da 43 DE; Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento;
Alirio Diógenes Marques, Presidente da Câmara Municipal de Baldim;
Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do
Governador; e Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente da
Rádio Inconfidência, agradecendo o convite para a reunião especial
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, e Ana
Lúcia Gazzola, Vice-Reitora da UFMG, agradecendo o convite para o
Debate Público Educação em Valores Humanos.

Dos Srs. Mauro Santos Feri-eira, Secretário de Planejamento, e
Cláudio B. Guerra, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
agradecendo o convite para o Fórum Técnico Educação de Jovens e
Adultos.

Do Sr. Murílio de Avellar 1-lingel, Secretário da Educação,
agradecendo o convite para o evento sobre segurança pública
promovido por esta Casa.

Do Sr. Eugênio Ferraz, Delegado de Administração do Ministério da
Fazenda em Minas Gerais, agradecendo os convites para as
solenidades realizadas nesta Casa, ao longo do mês de maio.

Dos Srs. Cláudio B. Guerra e Maria José Vieira Féres,
respectivamente, Secretários Adjuntos de Meio Ambiente e da
Educação, agradecendo o convite para o Debate Público Concessão
Rodoviária e o Impacto do Pedágio no Estado de Minas Gerais.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

rÃ
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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°1.085/2000

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Esportivo
Cristina - GREC -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo e

Esportivo Cristina - GREC -, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Ivair Nogueira
Justificação: A entidade citada é uma sociedade civil com

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que não remunera nem
distribui lucros, vantagens ou bonificações aos membros de sua
diretoria.

Encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, prestando serviços caracterizadores de sua função social, nas
áreas de esporte e cultura.

Por respeitar, com base nos documentos em anexo, todos os
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 2717198, por certo contará
com o apoio dos nobres pares desta Casa para ser agraciada com o
titulo declaratório de utilidade pública.

- 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° 1.08612000
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora imóvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura

Municipal de Pirapora imóvel de sua propriedade situado no Município
de Pirapora constituído de terreno com área de 2.970 m 2 ( dois mil
novecentos e setenta metros quadrados), registrado no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora, com o n° 943, às fis.
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128 a 129 do livro n°3-A.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput" deste artigo destina-
se à construção de um centro cultural na sede do município.

Art. 21 - O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Wanderley Ávila
Justificação: O projeto de lei em apreço tem por objetivo

proporcionar à comunidade de Pirapora local em que possam ser
desenvolvidas atividades culturais, com a promoção de eventos de
diversas vertentes tais como: exposições artísticas e eventos que
promovam e divulguem a rica cultura local. Pirapora, situada às
margens do rio São Francisco, traz consigo uma bagagem de
costumes e uma história que deve ser exposta, não só aos seus
habitantes mas também às comunidades circunvizinhas. Nessa cidade
não existe um espaço adequado para o desenvolvimento e a
expressão das iniciativas artísticas. As famosas carrancas, marca
registrada do seu folclore são conhecidas peças, que levam seus
artesãos a várias regiões brasileiras. Pirapora também é o berço de
compositores musicais de grande expressão. O terreno localiza-se em
área central da sede do município, onde se achava instalada a cadeia
pública. Quando da instalação, no município, da Superintendência
Regional da Segurança Pública ocorreu a mudança da delegacia e da
cadeia pública para sede própria. Posteriormente, o antigo prédio foi
demolido, e a referida área permaneceu vaga desde então. Por estar
o terreno localizado em ponto estratégico, a edificação nele de um
centro cultural, irá compor o quadro arquitetônico do centro da cidade
e, principalmente, satisfará as necessidades da administração local,
que busca o bem-estar de sua população, e de seus habitantes, que
poderão ter um local apropriado para a expressão da cultura regional.

No anseio de atendermos o desejo da comunidade piraporense,
esperamos a aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares desta
Casa.

IA
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- 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°1.087/2000
Dá a denominação de Escola Estadual Cecília Maria de Jesus à

Escola Estadual do Bairro dos Algodões, com sede no Município de
Janaúba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Cecília Maria de

Jesus a Escola Estadual do Bairro dos Algodões, com sede no
Município de Janaúba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 12 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues
Justificação: A Escola Estadual do Bairro dos Algodões, de Janaúba,

foi instalada no dia 1 012191. Recebeu tal denominação por localizar-se
no Bairro dos Algodões. Todavia, constitui anseio daquela
comunidade dar nova denominação à referida unidade, optando por
homenagear a Sra. Cecília Maria de Jesus, que ali nasceu, em
30/5/1906, casou-se, teve 9 filhos e faleceu em 16/8/76.

Cecília Maria de Jesus destacou-se pela simplicidade e pelo espírito
fraterno. A todos chamava pelo nome, vindo a ser referencial para as
famílias humildes do bairro, pois superava todas as dificuldades
sempre com um sorriso nos lábios. Sabe-se que nunca virou as costas
a um necessitado, muitas vezes dividindo o pouco alimento que tinha
para sustentar seus filhos com outros em estado de necessidade.
Quando faleceu, todo o bairro lamentou, pois todos a admiravam.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.088/2000
Autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura do Instituto Mineiro

de Agropecuária - IMA - uma delegacia regional no Município de
Janaúba.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, uma delegacia regional no
Município de Janaúba.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues
Justificação: A criação de delegacia regional do IMA no Município de

Janaúba tem por finalidade descentralizar os importantes serviços
prestados pelo órgão.

A Lei n° 10.745, de 1992, que criou o Instituto Mineiro de
Agropecuária, atribuiu ao órgão as tarefas de planejar, coordenar,
executar e fiscalizar programas de produção, saúde e defesa sanitária
animal e vegetal; fiscalizar o comércio e o uso de insumos e produtos
agropecuários e os criatórios e abates de animais silvestres; exercer a
inspeção vegetal e a de produtos de origem animal; padronizar e
classificar vegetais e realizar promoções agropecuárias do Estado.
Ressalte-se que são inúmeras as atribuições do IMA, sendo que o
órgão não tem recebido o apoio necessário por parte do Governo
Estadual para a execução de suas tarefas.

Convém frisar que na região Norte de Minas existem apenas as
Delegacias Regionais de Almenara e Montes Claros; no Centro-Oeste
existe a regional de Curvelo, e na região do Mucuri a regional de
Teófilo Otôni. Como se não bastasse, há deficiência de pessoal, o que
tem inviabilizado os serviços do IMA.

Montes Claros responde por inúmeros municípios da região Norte do
Estado, o que, além de concentrar os serviços e inviabilizar o
atendimento aos produtores mais distantes, faz com que o IMA não
cumpra as suas funções da forma desejável e necessária.

A criação de uma delegacia regional do IMA em Janaúba constitui
anseio de toda a categoria dos produtores rurais da região. Junte-se a
isso o fato de que Janaúba vem se destacando como cidade-pólo,
para onde se convergem outros 15 municípios da serra Geral.
Ademais, com a expansão dos projetos irrigados, a demanda tornou-
se ainda maior, e não podemos negar, apesar de todas as
dificuldades, a eficiência do órgão no mister de promover a agricultura

rÁ
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Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.089/2000
Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Ambiental e do

Diploma do Mérito Ambiental e dá outras providências.
Art. 1° - A concessão da Medalha do Mérito Ambiental do Estado de

Minas Gerais, instituída pela Lei n o 9.583, de 6 de julho de 1988, e do
Diploma do Mérito Ambiental, criado pelo art. 23 da Lei n° 12.581, de
17 de julho de 1997, subordina-se às disposições desta lei.

Art. 20 - A Medalha do Mérito Ambiental e o Diploma do Mérito
Ambiental, a serem concedidos anualmente, por ocasião da Semana
do Meio Ambiente, em número de quinze para cada categoria,
destina-se a distinguir pessoas, empresas e instituições que tenham
se destacado na defesa da melhoria do meio ambiente e na
conservação da natureza.

Art. 30 - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado,
mediante proposta do Conselho da Medalha, composto pelos
seguintes membros:

- Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que o presidirá;

II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado;
III - um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -;
IV - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
V - um representante do Conselho de Política Ambiental - COPAM -;
VI - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2000.
Fábio Avelar
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Justificação: Cada vez mais se acentua a necessidade da luta

pela preservação do meio ambiente. Governo e sociedade devem
irmanar-se numa batalha que é de todos, uma vez que representa a
própria sobrevivência da espécie humana.

Todos os esforços no sentido da mobilização das forças da
sociedade em favor da melhoria das condições do meio ambiente
devem ser estimulados.

A criação da Medalha do Mérito Ambiental e do Diploma do Mérito
Ambiental representa um passo importante na consecução desses
objetivos.

Sendo assim, conto com o apoio dos meus nobres colegas para a
aprovação do projeto que ora apresento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.09012000
Altera o inciso V do art. 21 da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de

2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso V do art. 2° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2°- ..................................................
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos e
Pedro Leopoldo, orientando-os para a instalação de empresas
dedicadas às atividades de comércio exterior, cargas e serviços e a
atividades complementares a estas;".

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de junho de 2000.
Adelino de Carvalho
Justificação: O projeto de lei que ora apresento visa incentivar o

desenvolvimento dos Municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo,
incluindo-os, pela sua condição geográfica, nos objetivos propostos
pela Lei n° 13.449. O desenvolvimento desses municípios permitirá
que suas populações tenham acesso a muitos bens, ampliando,

rÃ
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Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Turismo
para parecer, nos termos do art. 188, cio o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.091/2000
Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências

de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do
Estado e disciplina o transporte de passageiros nos dias de jogos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica

nos estádios de futebol pertencentes ás administrações públicas direta
e indireta do Estado, quando da realização de eventos esportivos em
suas dependências.

§ 1° - Esta proibição se estende a uma área de 500m (quinhentos
metros) em volta dos estádios de futebol.

§ 20 - Esta proibição será válida de 20 minutos antes do inicio dos
jogos até 20 minutos após o término dos jogos.

Art. 20 - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o
infrator às seguintes penalidades:

- se consumidor, sua retirada das dependências do estádio;
II - se fornecedor, a rescisão do contrato por ele firmado com o

órgão ou a entidade da administração pública.
Art. 3° - Ficam os órgãos responsáveis pelas administrações

públicas direta e indireta dos estádios obrigados a fornecer transporte
para os torcedores do centro da cidade até o estádio de futebol.

§ 1 1 - Fica autorizado o Estado a terceirizar esses serviços de
transporte.

§ 20 Os veículos usados deverão ser adaptados, retirando-se todos
os objetos cortantes, bancos e vidros.

§ 30 - Não será permitida contratação de veículos que sirvam ao
transporte coletivo municipal.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de junho de 2000.
Alencar da Silveira Júnior
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Justificação: A violência perpetrada por verdadeiras gangues de
baderneiros, quando da realização de partidas de futebol em Minas
Gerais ou outras unidades da Federação, tem-se tornado problema de
ordem pública e está a demandar urgentes providências para se
coibirem esses abusos.

Em encontro com pessoas ligadas à área, para debater o problema,
pôde-se constatar que tal vandalismo está diretamente ligado ao
consumo de bebida alcoólica. Concluiu-se, assim, pela necessidade
de apresentação deste projeto de lei, que teve o apoio de todos os
presentes à reunião.

Outro problema grave causado por essas gangues é a depredação
dos ônibus que servem à população, principalmente a mais carente,
que, no dia seguinte após um jogo de futebol, é obrigada a ir para o
serviço em veículos totalmente depredados, muitas vezes na chuva ou
no vento frio.

Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação da
proposta, que vai ao encontro dos maiores interesses do esporte
mineiro, motivando, até mesmo, o retorno aos estádios daqueles que
os abandonaram em face do perigo que a violência representa para a
sua integridade física, bem como da população que precisa de
transporte coletivo seguro e com um mínimo de conforto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.09212000
a
	Altera o topônimo do Município de Itabirinha de Mantena.

o	A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - O Município de Itabirinha de Mantena, criado pela Lei n°

2.764, de 30 de dezembro de 1962, que dispõe sobre a divisão
administrativa do Estado de Minas Gerais, passa a denominar-se
Itabirinha.

Art. 21 - O n° 319 do Anexo 1 da Lei n° 2.764, de 30 de dezembro de
1962, passa a ter a seguinte redação:

"Anexo 1
Municípios - Distritos componentes:

319 - ltabirinha (x) - Itabirinha".
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
José Henrique
Justificação: Itabirinha de Manteria, oriundo de distrito do Município

de Mantena, foi criado pela Lei n° 2.764, de 30112162. Possui 7.566
eleitores e, de acordo com o censo de 1996, sua população é de
9.716 habitantes.

A mudança do topônimo de ltabirinha de Mantena já vinha sendo
amplamente discutida pelos moradores da cidade. O plebiscito
realizado em 3110199, conforme o Ofício 0097199, do Juiz Eleitoral
José Leão Santiago Campos, ratifica a vontade de seus habitantes de
dar uma nova denominação ao município.

Vale salientar, à guisa de esclarecimento, que, outrora, o referido
município denominava-se ltabirinha e, quando emancipado, passou a
denominar-se Itabirinha de Mantena. Isso leva ao entendimento de
que ainda se trata de distrito de Mantena, motivo pelo qual seus
habitantes insistem, com toda razão, no retorno ao nome de origem.

Esclarecemos, ainda, que oportunamente serão apresentados os
documentos que fundamentam o presente projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.479/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento de
Hafez Assad, Presidente da República da Síria. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 1.48012000, do Deputado João Paulo, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da ANATEL com vistas a que se proceda a
fiscalização dos equipamentos das empresas de telefonia em Minas
Gerais para se verificar a exatidão do registro de impulsos telefônicos
excedentes cobrados dos consumidores. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja realizado debate público
destinado a subsidiar a apreciação do Projeto de Lei n° 923/2000. (- A
Comissão de Turismo.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Sargento Rodrigues, Dalmo
Ribeiro Silva e Chico Rafael.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação e de Saúde e dos Deputados Wanderley Ávila (3) e
Sargento Rodrigues.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário 'ad hoc",

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, três assuntos me trazem à tribuna
desta Casa no dia de hoje. O primeiro deles é sobre a construção da
igreja de Nossa Senhora de Fátima no Bairro Califórnia. Há bastante
tempo, juntamente com aquela comunidade, estávamos engajados no
processo de construção da igreja. Felizmente, em 141512000, a igreja
foi consagrada e entregue à comunidade.

Outro assunto, Sr. Presidente, é o projeto de lei que apresentei à
Câmara de Belo Horizonte em 1993, criando a guarda municipal.

O terceiro é uma convocação e um convite: no próximo domingo,
pela manhã, nós, do PMDB, especialmente de Belo Horizonte, aqui
estaremos para consagrar o nome da querida Deputada Federal Maria
Elvira como nossa candidata à Prefeitura de Belo Horizonte.

O primeiro assunto que faço questão de registrar dessa tribuna são
os encaminhamentos e a cronologia da luta de uma comunidade que,
com a nossa pequena e modesta colaboração, viu crescer e nascer
dos seus sonhos a construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Em 1993, os moradores, em assembléia geral, doaram o terreno, e
ficou acertado naquela oportunidade que a equipe construiria a nova
sede do condomínio geral do Conjunto Califórnia II. Em 1995, foi
formado um conselho administrativo, que se propôs agilizar o projeto e
resolver a parte burocrática da obra. O Presidente nomeado foi José
Fábio Portugal, nosso amigo daquela comunidade, a quem queremos
daqui, em seu nome, cumprimentar toda a comunidade do Conjunto
Califórnia II e adjacências.

Em 1996, no mês de maio, inicia-se o desaterro do terreno, e em
julho, em celebração solene e festiva, é feito o lançamento da pedra
fundamental. Em 1997, no mês de outubro, foram inaugurados os



salões do primeiro andar. Um deles abriga a sede do condomínio 568
geral, e o outro, com a entronização do sacrário, foi utilizado como
capela.

A construção seguia com os moradores unidos nessa idéia, tendo
como coordenadoras da equipe de festas a Sra. Maria da Conceição
Pinho Perdigão - a nossa querida Lu -, a quem queremos render
nossas homenagens, e a Sra. Luiza da Silva, que promoviam
almoços, bazares, festas, bingos, rifas, enfim, todas as promoções
com o objetivo de arrecadar recursos para a construção.

Em abril de 1999, entre materiais de construção, foi celebrada a
Semana Santa no salão definitivo. E em 141512000 foi consagrada e
entregue a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Os festejos foram muitos,
o dia amanheceu com um buzinaço dos moradores e, em seguida,
uma alvorada com a corporação musical Lira de Santa Rita, da cidade
de Viçosa, tendo como maestro o Sr. José Victor Portugal. Após, os
moradores reunidos rezaram um terço, sendo servido um café da
manhã a todos os presentes. As 10 horas foi celebrada a missa pelo
Bispo Dom Décio, concelebrada pelos padres da Congregação
Cavanis.

Sr. Presidente, fiz questão de fazer esse relato porque todos nós
sabemos das dificuldades que as comunidades vivem hoje. E ver
aquela comunidade concretizar os seus sonhos e ter lá a sua igreja é
para todos motivo de alegria e muita satisfação. Parabéns a todos os
moradores do Conjunto Califórnia! Parabéns, especialmente, a todos
os que se distinguiram e se empenharam para fazer desse nosso
sonho uma realidade!

Outro assunto que me traz a essa tribuna é a questão da guarda
municipal de Belo Horizonte. Fiz questão de fazer um registro por
escrito, para que fiquem gravados nos anais desta Casa a nossa
posição e esse debate que está na ordem do dia, especialmente, dos
candidatos a Prefeito de Belo Horizonte. Quero falar da questão da
segurança pública.

Lamentavelmente, Belo Horizonte está se transformando muito
rapidamente em uma cidade violenta.

A cada dia que passa, vemos o aumento de casos estarrecedores,
e, agora, voltam à tona os seqüestros e assaltos a Bancos.

Hoje, o que se vê é a comunidade se organizando, de forma
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independente do poder público. Esse é um registro extremamente
importante, mesmo aquele mais comum tem de entender que não
temos de ficar esperando do poder público as providências; temos de
nos organizar e de estar preparados para essas questões.

Um exemplo é a mobilização da comunidade do Bairro de Lourdes,
que criou um sistema de proteção ria região, que tem sido vítima de
assaltos constantes. Tive a oportunidade de participar de algumas
reuniões com diversas pessoas desse bairro, as quais têm
preocupado extremamente com isso. Cito os nomes do Gerson, que
mora na Praça Marília de Dirceu, e da Sra. Luziana Lana, que tem
sido batalhadora na questão no Bairro de Lourdes. Isso é possível
numa comunidade de classe média alta. Na periferia, esse é o grande
problema. Esse tipo de segurança fica inviável por falta de recursos.
Em bairros pobres, a tendência é a criação de conselhos comunitários
de segurança pública, com a participação da Polícia Militar.

Nesse sentido, queremos registrar nossa satisfação e nossa
homenagem à Polícia Militar, que também tem colaborado,
percebendo que está pouco aparelhada, com um efetivo insuficiente
para cuidar da segurança do povo de Belo Horizonte.

Acho louvável o que a comunidade do Bairro de Lourdes está
fazendo, mas não posso aceitar que a maior ou menor segurança da
população seja determinada pelo poder aquisitivo.

Quando era Vereador, em 1993, apresentei um projeto que criava a
guarda municipal de Belo Horizonte. A guarda municipal resolveria o
problema de proteção dos cidadãos e dos bens públicos. Portanto,

a numa sintonia com a polícia militarizada, porque seria uma guarda
o desmilitarizada, fazendo um trabalho superlativo, complementar ao da

PMMG.
Os jornais têm abordado, com insistência, essa questão e a

o possibilidade da criação de uma guarda nacional fardada, para atuar
o em todo o território nacional. Também o Governo Federal acredita ser
E
o esse o caminho para o fortalecimento da segurança pública. A maioria

dos países democráticos têm uma guarda nacional para cuidar da0
segurança, da defesa do patrimônio ou para restaurar a ordem,
quando forem insuficientes as forças locais.

Muito se fala, Sr. Presidente, da tranqüilidade de Belo Horizonte em
comparação com a situação caótica do Rio e de São Paulo.
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Ontem todos nós fomos testemunhas, através da imprensa,

daquele crime que realmente mostra a situação hedionda que
estamos vivendo, a violência que vivemos na nossa sociedade, e
mostra, também, um certo despreparo da policia carioca.

Não temos o direito de achar que não devemos fazer nada só
porque em outras cidades a situação é bem pior. Se continuar desse
jeito, Belo Horizonte vai chegar à mesma situação do Rio e de São
Paulo.

Desta tribuna, faço um apelo ao Prefeito Célio de Castro, para que
mande um projeto à Câmara Municipal de Belo Horizonte propondo a
criação da guarda municipal que, se tivesse sido criada em 1993,
como propus, certamente o problema de segurança pública em Belo
Horizonte seria bem menor.

E evidente, Sr. Presidente, que, em 1°13193, quando apresentamos o
Projeto de Lei n° 201193, não tínhamos a pretensão de acreditar que a
guarda municipal em Belo Horizonte resolveria o problema da
segurança de Belo Horizonte, mas tínhamos certeza, e temos até
hoje, de que amenizaríamos tal problema. Tínhamos certeza de que
uma guarda desmilitarizada estaria em frente aos órgãos municipais,
em frente às escolas, em locais onde vemos guardas militarizados,
que poderiam estar nos becos das favelas ou nas ruas, fazendo a
segurança da nossa população. Portanto, Sr. Presidente, quanto à
guarda municipal em Belo Horizonte, na minha maneira de entender -
como Vereador nesta cidade durante 16 anos e hoje como Deputado
Estadual -, é indiscutível a urgência da sua implantação.

Sr. Presidente, estou, desta tribuna, fazendo um apelo ao Prefeito
que envie à Câmara o projeto. Hoje mesmo, Sr. Presidente, estarei
reunido com a Bancada do PMDB na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, para entregar uma cópia desse projeto para cada Vereador,
a fim de que os Vereadores da Bancada do PMDB da Câmara
Municipal de Belo Horizonte apresentem esse projeto, já que, em
função de minha saída da Câmara, ele não pôde ser aprovado. Mas,
com a assinatura de pelo menos 19 Vereadores, é possível que esse
projeto prospere. O Prefeito Célio de Castro, através do Secretário
Paulo Lott, já havia concordado com este Vereador no sentido da
implantação da guarda municipal. Infelizmente, em função de minha
saída da Câmara, não houve tempo hábil para que articulássemos
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isso. Mas hoje, mais do que nunca, quando impera o desejo da
comunidade belo-horizontina de minimizar o problema da segurança,
não temos dúvidas de que uma das alternativas é a implantação da
guarda municipal em Belo Horizonte. Dessa forma, encaminhamos
oficio ao Prefeito Célio de Castro e estamos propondo á Bancada do
PMDB na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é composta hoje
de seis ilustres Vereadores, que apresente esse projeto da guarda
municipal.

O último assunto que me traz a esta tribuna é a convenção do
PMDB, que será realizada no próximo domingo. Assim, quero
convidar especialmente os Deputados da Bancada do PMDB, que já
tiveram a oportunidade de se reunir com a nossa Deputada Federal
Maria Elvira e que, sem dúvida, hipotecaram-lhe todo o apreço,
carinho e solidariedade. Sabemos das inúmeras colônias do interior
que residem em Belo Horizonte e estamos fazendo um trabalho, tanto
a bancada estadual quanto a federal, para estimular essas colônias do
interior a que votem na Deputada Federal Maria Elvira para Prefeita
de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, a nossa bancada tem estimulado e solicita ao nosso
Líder, Deputado Paulo Pettersen, que nos convoque para que aqui
estejamos, na Assembléia Legislativa, neste próximo domingo,
consagrando a candidatura da Deputada Federal Maria Elvira. Sem
dúvida, Belo Horizonte merece e quer nova opção, uma cara nova e
um político efetivamente comprometido com os problemas da cidade,
que a conheça e tenha visão mais holística.

Belo Horizonte é uma cidade cosmopolita, contemporânea, em
virtude da sua idade, e merece e carece de uma pessoa como a
ilustre Deputada Maria Elvira, que, sem dúvida, fará, juntamente com
nós, do PMDB, e com as pessoas que estão apoiando a sua
candidatura, uma bela administração para a cidade. Nossa cidade
orgulhará os belo-horizontinos e os que aqui residem.

Portanto, convido a todos, não apenas a Bancada do PMDB, mas a
todos os que nos assistem e ouvem para que aqui compareçam. Será
uma bela festa cívica, e teremos o orgulho de consagrar a Deputada
Federal Maria Elvira como a nossa candidata. O PMDB, que tem
história de luta e trajetória extremamente rica no quadro político-
partidário do País, não pode abrir mão, na terceira Capital do Pais, de
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lançar candidatura própria.

Nesse sentido, quero dizer, mais uma vez, que nós peemedebistas,
inclusive aqueles históricos como eu, que ajudaram a criar o partido
em Belo Horizonte, temos o orgulho de ter uma candidatura dessa
estirpe, que, além de satisfazer as nossas vontades e o PMDB,
poderá muito contribuir para que essa cidade melhore. Belo Horizonte
é muito bom lugar de se morar, mas pode melhorar. Muito obrigado.

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

pessoal da imprensa e convidados que participam desta reunião
ordinária, gostaria de relatar experiência que tive neste final de
semana e que me chocou, causando profunda tristeza, quando, a
convite de algumas organizações não governamentais e de alguns
Prefeitos que compõem a bacia do rio Verde Grande, no Norte de
Minas, estivemos reunidos para discutir e apresentar sugestões para a
recomposição da bacia do rio São Francisco, da qual o rio Verde
Grande faz parte e é um dos principais rios.

Esse rio nasce nas proximidades de Montes Claros e deságua no rio
São Francisco, no Município de Matias Cardoso, percorrendo nove
municípios e uma extensão de mais de 200km; rio que, outrora, foi
importante, fundamental, para os projetos agropecuários de toda a
bacia, em ambas as margens; rio que já serviu para centenas de
pequenos produtores rurais implantarem seus projetos de irrigação; rio
que compõe e banha as terras mais férteis no Norte de Minas; enfim,
rio que já foi palco de grandes pescarias, onde pescadores amadores
pescavam surubins de mais de 40kg, dourados de mais de 7kg e uma
enorme variedade de peixes.

Presenciei triste, na sua foz, que esse rio já não deságua mais no rio
São Francisco, principalmente nos meses de junho, julho e agosto,
período em que não chove no Norte de Minas A minha tristeza foi
tamanha que convidamos essas autoridades, esses Prefeitos para
estarem aqui nos dias 19 e 20, quando estaremos debatendo a
transposição das águas do rio São Francisco para irrigar seis Estados
nordestinos.

E, como Presidente e relator da Comissão Especial que está
analisando a transposição das águas do rio São Francisco,
juntamente com o Deputado Wanderley Ávila, barranqueiro de
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Pirapora, queremos afirmar que se trata de um projeto de grande
importância para o País, de vital importância para os Estados
nordestinos, mas é um projeto que não pode ser levado adiante, que
terá deste e de outros Deputados do Estado de Minas Gerais
oposição ferrenha, se o Governo Federal não se preocupar
primeiramente com a recuperação da bacia do rio São Francisco e,
particularmente, de rios como o Verde Grande, que está agonizando,
morrendo, e outros que compõem praticamente 80% da das águas do
rio São Francisco.

Não se pode falar em transposição, em um projeto pelo qual o povo
brasileiro irá pagar mais de US$6.000.000.000,00, um projeto que vai
trazer, sim, riqueza ao Nordeste brasileiro, enquanto aqui, no nosso
Estado, a verdadeira caixa «água do rio São Francisco, continuamos
a observar, atônitos, incrédulos, o que está acontecendo com a bacia
desse rio.

Mais de 690 córregos secaram no ano passado. Estou falando que
690 pequenos córregos secaram. Estou falando da poluição do rio das
Velhas, um dos afluentes do rio São Francisco; da morte do rio Verde
Grande; da poluição e do desmatamento das áreas próximas ao rio
Pandeiros. Estou falando do futuro do rio São Francisco, rio da
unidade nacional, o Velho Chico, que, a continuar assim, certamente
as próximas gerações só conhecerão através de atlas, fotografias e
filmes.

Após percorrer, por mais de dois dias, a quase totalidade do rio
Verde Grande, estamos convictos de que é necessário que os
Deputados Estaduais e Federais, os Senadores e o povo de Minas
Gerais levantem a bacia de recuperação desse rio. Caso contrário,
estaremos cometendo um crime contra o povo mineiro ao falar na
transposição das águas do Velho Chico, sabendo que estão poluídas
e que o rio já não tem nem 10% de suas matas ciliares. Mais de 15
cidades jogam impiedosamente seus esgotos domésticos e industriais
no São Francisco, um rio que não tem mais peixes, que espera que
sua vida seja defendida pelo povo mineiro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Cumprimento V. Exa.
por sua brilhante reflexão, nesta tarde, profundo conhecedor que é de
sua região, o Norte de Minas. V. Exa. convoca esta Casa e a Câmara
Federal para uma reflexão mais séria. E tem razão. Há necessidade
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de ações emergentes na tentativa de salvar o rio São Francisco.
Assim, já designa os dias 19 e 20 para um debate, nesta Casa, com
todos os Prefeitos da região, todos os órgãos envolvidos e secretarias,
a fim de que possamos apresentar sugestões. Como Deputado da
bancada do Sul de Minas, associo-me a esse projeto, que não é
apenas de V. Exa., mas de Minas Gerais e do Brasil. Tenho a certeza
de que esta Assembléia estará pronta a cerrar fileiras na defesa do
Velho Chico. Tenha a certeza de que iremos apoiar todas as gestões
necessárias para solucionar esse angustiante problema por que passa
nosso Estado e, conseqüentemente, nosso País. Parabéns, Deputado
Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva no nosso pronunciamento e a solidariedade desse
Deputado do Sul de Minas para com o rio São Francisco, que não
pertence apenas aos norte-mineiros, mas é um patrimônio nacional.
Preocupa-nos o fato de que, quanto a esse projeto, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso esteja tentando, de todas as formas,
imortalizar seu nome com um megaprojeto do seu Governo. Basta
dizer que, para cada R$1,00 que se colocar em projetos de irrigação
às margens do São Francisco, no território de Minas Gerais, serão
necessários R$10,00 para se implantar o mesmo projeto ou os
mesmos projetos nos Estados nordestinos, No dia 19, estarão
presentes parlamentares de todo o Nordeste brasileiro, e não
exilaremos em mostrar nossa posição. Estamos preparando um
documentário, filmado às margens do rio Verde Grande e outros, para
que possamos mostrar o crime que se quer cometer contra o Estado
de Minas Gerais, e o crime que já cometeram e que estão cometendo
impunemente contra o rio São Francisco, com a destruição das suas
matas, com a poluição das suas águas e com a falta de incentivo para
se aproveitar o seu fértil vale. Deixo clara a minha posição.

Cumprimento o Deputado João Leite, que, no último domingo,
lançou, democraticamente, o seu nome para concorrer pelo PSDB à
Prefeitura de Belo Horizonte. Pelo seu passado de luta e pela sua
trajetória política, tenho certeza de que é um homem maduro e
preparado para essa missão. Ele terá o respaldo de toda a Bancada
do PSDB e de várias outras, para que, com a sua experiência e
sensibilidade, possa administrar os destinos desta nossa Capital. Foi
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dito anteriormente que a violência que há na Capital de Minas tem
de ser combatida com a truculência. A violência em Belo Horizonte só
terminará quando um Prefeito sensível assumir o paço municipal,
investindo no social, reeducando esses menores, sem tratá-los da
maneira como têm sido até agora. Quando derem importância à
recuperação do menor, estaremos tirando das ruas futuros criminosos
e pessoas que estão acuando a sociedade de Belo Horizonte. Digo ao
Deputado João Leite que está absolutamente cedo em suas
convicções e em sua caminhada. Ele poderá contar integralmente
com os seus colegas de partido, pois mostraremos o seu perfil e a sua
capacidade para administrar esta cidade, com seriedade e com
sensibilidade e, acima de tudo, com propostas responsáveis que
trarão tranqüilidade ao povo de Minas, não apenas com relação à
segurança pública, mas também com relação à saúde e à educação,
respeitando o belo-horizontino. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Corréia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, ocupo esta tribuna para expressar a minha
indignação com relação a uma decisão recente do TSE, dada na
semana passada, em Brasília, acerca de uma pendência jurídica que
se instalou a partir do resultado das eleições de 1994, para o Senado,
em Minas Gerais. Naquela ocasião, foram eleitos dois Senadores por
Minas, o Senador Francelino Pereira e o Senador Arlindo Podo. Esse
conflito jurídico parece algo extemporâneo, porque, se há essa
pendência jurídica, é evidente que isso teria de ter sido julgado em um
tempo mais curto, com uma decisão mais breve do próprio STF e das
instâncias inferiores, no caso, o TRE-MG. Por incrível que pareça,
foram cinco anos e meio de conflito jurídico.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o ano de 1994 certamente ficará na
história da política mineira e brasileira como um ano em que, mais
uma vez, se violaram os preceitos democráticos básicos que devem
reger a convivência nas disputas partidárias. Naquele ano, o então
Governador do Estado, Sr. Hélio Garcia - os Deputados devem se
lembrar bem disso -, patrocinou um verdadeiro festival de uso da
máquina pública em defesa do Sr. Eduardo Azeredo e, principalmente,
em defesa do seu candidato a Senador, Arlindo Porto, que era Vice-
Governador.
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Passo a fazer algumas observações sobre o que está no

processo, até para demonstrar que os argumentos são, de fato,
irrefutáveis. O primeiro deles é que o Vice-Governador e candidato a
Senador continuou a ordenar despesa pública no Governo, o que é
expressamente proibido pela lei. O jornal oficial, o "Minas Gerais", é
uma prova cabal dessa ilicitude. Portanto, já como candidato, ele
continuou a ordenar despesas públicas, evidentemente beneficiando
Prefeituras que lhe interessavam do ponto de vista eleitoral, e isso era
publicado no "Minas Gerais" sendo ele já candidato.

Em segundo lugar, é também claro que ele usou e abusou dos
meios de comunicação, em confronto com a lei. Para se ter uma idéia,
esse uso e abuso dos meios de comunicação levou até mesmo à
punição de rádios e televisões que serviram de meio para que ele
cometesse o referido crime eleitoral. Essa também é urna prova cabal.
Obras ficaram condicionadas a trocas de apoio. Houve o uso de
telefones celulares, carros oficiais, e o próprio gabinete do Vice-
Governador era usado em sua campanha, como atestam diversas
provas que estão nos autos.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o resultado de tudo isso foi que a
improvável eleição de Arlindo Porto se deu com a vantagem de 0,23%
dos votos sobre o candidato do PT, Deputado Federal Virgílio
Guimarães, contrariando todas as pesquisas de todos os institutos
sérios que trabalharam para fazer uma sondagem dos votos. Isso
significou aproximadamente 50 mil votos para a disputa de vaga no
Senado em Minas Gerais. Ou seja, mesmo com o comprovado uso da
máquina pública, o Sr. Arlindo Porto, beneficiário dessa ilegalidade,
quase não conseguiu ganhar as eleições. Isso foi feito poucos dias
antes das eleições. Depois de cinco anos e meio, o TSE deu ganho de
causa a Arlindo Porto por 4 votos a 3. E há alguns fatos que precisam
ser divulgados e que tornam a decisão do TSE absurda. Na votação
da admissibilidade do processo, o resultado foi 6 a O a favor do pedido
do Deputado Federal Virgílio Guimarães. Isso é mais que significativo.
Mas, mais que isso, o relator do processo proferiu voto pela cassação
do mandato do Sr. Arlindo Porto, O revisor, logo em seguida,
acompanhou o voto do relator. São os dois que mais estudaram o
processo.

Um dos membros daquela Corte, imediatamente, pediu vista do



rÀ

577
processo e, aí, começou a virada, como que repetindo a virada das
eleições, que foram fraudadas. Houve grande jogo de pressões e
pedidos de todos os lados em favor do Sr. Arlindo Porto, enfim, uma
verdadeira maratona de solicitações aos Ministros do TSE, para se
tentar inverter o resultado de um processo em que os votos do relator
e do revisor já eram favoráveis á cassação do Senador Arlindo Podo.

O resultado foi paradoxal. Um dos Ministros que votou
favoravelmente ao Senador Arlindo Podo, dias antes, votara pela
cassação do Senador Luiz Estêvão - e votou cedo, já que ele merecia
ser cassado -, alegando que ele usara, por três vezes, de forma ilegal,
meios de comunicação. Entretanto, esse mesmo Ministro não votou
pela cassação do Senador Arlindo Porto. Além disso, como já
coloquei, emissoras de rádio e TV já tinham sido punidas por terem
permitido que as usasse incorretamente o, na época, candidato a
Senador Arlindo Podo.

Foi incompreensível o comportamento desses quatro Ministros, e
isso exige uma explicação o povo de Minas Gerais e do Brasil. Não é
possível aceitar essa eleição, pois todo o processo jurídico levou a
uma determinada conclusão, que, entretanto, foi alterada por pressões
políticas, sendo que o quadro foi simplesmente invertido, depois do
parecer favorável à cassação do Senador Arlindo Porto, emitido pelo
relator e acompanhado pelo revisor. O Deputado Federal Virgílio
Guimarães, candidato ao Senado, á época, perdeu a eleição, injusta e
fraudulentamente. Agora tivemos uma injusta derrota.. A primeira,
pública e notória, foi no processo eleitoral, com uma diferença de 50
mil votos, a partir do uso e abuso da máquina econômica e de
comunicação, abuso esse já provado. E a segunda injustiça foi agora,
com essa virada no TSE, sendo que os Ministros não conseguem
explicar seus votos.

O Ministro do TSE e do Supremo, Dr. Maurício Corrêa, ao proferir
seu voto, disse que, de fato, havia ilegalidades, mas mesmo assim
votou favoravelmente à manutenção do mandato do Senador Arlindo
Porto. Portanto, há ações inexplicáveis, que devem ser denunciadas
até para que esses Ministros possam se justificar pelo papelão que
fizeram em órgão tão importante como o TSE.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Rogério
Correia, minha manifestação é cumprimentar V. Exa. por trazer ao
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Plenário desta Casa a discussão de um tema que movimentou
muito as vidas políticas mineira e nacional. E fato da maior relevância
que um processo como esse tenha passado pela preliminar no TSE,
tendo recebido parecer do relator favorável à cassação, acompanhado
pelo revisor, e um terceiro membro tenha pedido vistas, indo além do
seu prazo, para, às vésperas de sua aposentadoria - que passa a ser
deprimente após esse voto -, iniciar essa armação.

Entretanto, o mais grave, Deputado Rogério Correia, é o risco de
que se cristalize no País velha e negativa máxima da política nacional
de que o único crime eleitoral é perder a eleição. O que nos preocupa
é essa transformação da jogo político, do jogo eleitoral em uma
batalha sem regras nem limites, sendo o único perdedor a sociedade,
que assiste, impassível e impotente, a esse abuso dos meios de
comunicação, financeiros, políticos e administrativos.

Portanto, cumprimento V. Exa. por fazer um pronunciamento tão
lúcido e oportuno.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço o aparte, Deputado Sávio
Souza Cruz. V. Exa. lembrou bem um detalhe de que me havia
esquecido. Esse Ministro que pediu vistas segurou o processo até as
vésperas de sua aposentadoria. Aposentou-se no dia seguinte, mas
fez questão de votar, abrindo espaço para todos os tipos de pressão
política.

Mais do que apenas denunciarmos a fraude eleitoral que ocorreu
naquele ano, temos a obrigação de denunciar a impunidade existente
no País, a qual tem levado a fatos graves como o aumento da
violência, porque já não se acredita nos órgãos que teriam
competência para impedir que a impunidade passasse a ser uma
regra. Portanto, registro o meu lamento e a minha indignação com a
atitude do Tribunal Superior Eleitoral, diante dessa verdadeira
artimanha tramada contra o PT, especialmente contra o Deputado
Federal Virgílio Guimarães, nosso candidato na época.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Reforçando as palavras do
nobre companheiro Deputado Rogério Correia, o Tribunal Superior
Eleitoral cometeu um crime contra a democracia, que se fortalece
quando normas e as regras do jogo são respeitadas e, principalmente,
quando há o controle do abuso do poder econômico. Os votos do
relator e do sub-relator davam vantagem, por 2 a O, ao Senador
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cassado pelo TSE, pois o verdadeiro Senador cassado foi Virgílio
Guimarães. Estranhamos que isso tenha mudado posteriormente. O
Presidente do TSE teve um gesto corajoso, porque, mesmo sem
precisar, fez questão de votar e de registrar que a corrupção eleitoral
estava patente. A luta continua por meio de recurso ao Supremo
Tribunal Federal, porque esse erro tem de ser corrigido. Caso
contrário, as eleições deste ano já começam sob suspeição. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Durval Angelo.
Essas eleições também terão o critério da reeleição, demonstrando
que é preciso mudá-lo. Se o Vice-Governador da época, Sr. Arlindo
Porto, usou e abusou da máquina administrativa, imaginem o que foi
feito nas últimas eleições e o que poderá ser feito com o instituto da
reeleição. Se o próprio Tribunal Superior Eleitoral não faz respeitar as
leis e não pune as fraudes eleitorais, abre-se um espaço para todo
tipo de impunidade e de fraudes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
ai	• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores da imprensa, telespectadores da TV
Assembléia, costumamos ser imensamente procurados em nossos
gabinetes e em nossas andanças por este Estado para socorrer todo
os tipos de problemas, por meio da nossa interferência junto aos
Poderes constituídos. Certamente, não temos as condições
necessárias para atender a tantos pedidos, muitos em condições de
desespero, isto é, comunidades pobres atingidas pelo desemprego,
por problemas de saúde, desnutrição, falta de escolas, e por tantos
bens básicos para a sociedade.

Temos a felicidade, no entanto, de ser convidados para realidades
que superaram problemas crônicos com criatividade, muito trabalho e
dedicação com espírito social. Recentemente, fui convidado para uma
solenidade digna de ser reverenciada como exemplo de medida em
favor do povo. Tive o prazer e a honra de assistir à formatura de 360
alunos da Guarda Mirim, em Ponte Nova, iniciativa do Vereador ponte-
novense, Bastião 50, do PL.

As crianças, retiradas das ruas nesse município, são treinadas em
cursos que as qualificam para o mercado de trabalho, recebendo seu
salário em várias empresas e estabelecimentos comerciais. Muitos
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trabalham como contínuos, além de ser estimulados na
continuação de seus estudos.

A iniciativa do Vereador Bastião 50, através da Guarda Mirim de
Ponte Nova, fundada em 1990, além de atender à demanda de
emprego que socorre a renda de tantas famílias, impede que o menor
se transforme em problema, como ocorre em tantas cidades.

Tenho a honra de registrar nesta Casa essa iniciativa de cunho
social, para torná-la um exemplo para quantos pretendam trabalhar
pelo povo. Cumprimento o Vereador ponte-novense e a todos os que
se unem para viabilizar esse trabalho com as crianças.

Gostaria também de informar aos nobres colegas que se encontra
em tramitação nesta Casa um projeto de minha autoria, o Projeto de
Lei n° 97112000, publicado em 28 de abril deste ano, ao qual gostaria
de contar com o apoio dos nobres pares. Trata-se de um projeto que,
se aprovado e sancionado pelo Governador, propicia incentivo fiscal
às empresas que empregarem jovens na faixa etária de 16 a 18 anos.
Acredito que medidas como essa são importantes para que os nossos
jovens tenham motivação para o trabalho e, conseqüentemente,
sejam afastados desse fantasma que é hoje, para todos nós, o
problema das drogas. Portanto, gostaria de contar com o apoio dos
nobres colegas para que esse projeto seja aprovado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo.
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados,

Deputadas, visitantes que marcam presença na galeria, membros da
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, a Comissão de Defesa
do Consumidor realizou, nesta manhã, uma audiência pública para
cuidar, mais uma vez, dos interesses do consumidor mineiro com
relação ao serviço de telefonia prestado ao nosso povo.

Essa não é a primeira audiência que realizamos. As preocupações
que assolam o consumidor de Minas Gerais e do Brasil, com relação a
esse serviço de telefonia, são muitas, notadamente depois que foi
privatizado pelo Governo Federal.

Essa audiência tratou, basicamente, dos chamados impulsos
excedentes. Ouvimos representantes da MAXITEL, da TELEMAR, da
Telemig Celular, da Vésper e da ANATEL. O resultado a que
chegamos estarreceu-nos. A conclusão a que pudemos chegar é que,
infelizmente, continuaremos vulneráveis à conveniência administrativa
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e ao compromisso de lucratividade dessas empresas. Assim que
receberam esse mercado promissor das mãos do Governo Federal,
certamente não assumiram nada que denote um compromisso com a
função social em nosso Estado e nosso País.

Tivemos a informação, por um representante da TELEMAR, de que
essa empresa acabou retirando as chamadas nos telefones públicos.

O telefone público é por natureza instrumento que cumpre função
social da maior importância. .E a TELEMAR suspendeu o serviço de
recepção de chamadas em vários telefones públicos, na região da
Grande Belo Horizonte. As comunidades de Santa Luzia, Ribeirão das
Neves e as comunidades de periferia estão sofrendo amargamente
pela retirada desse serviço, da maior expressão social.

Solicitamos que a reativação desses aparelhos fosse feita, e a
TELEMAR acena e contra-ataca, dizendo que, durante as
'madrugadas e as noites frias deste inverno, as chamadas não
:atendidas acabam provocando um congestionamento enorme nas
linhas, e que por essa razão foram suprimidas, pouco se importando
com as conseqüências e os prejuízos causados às comunidades, que
tanto necessitam dos serviços de telefonia.

Outra preocupação resulta de que as empresas de telefonia estão
cobrando chamadas de um município para o próprio município.
Saímos escandalizados da audiência em que se comprovou a
cobrança confessada da TELEMAR de interrurbanos, por exemplo, do
Bairro São Benedito, em Santa Luzia, para a sede do município. Do
Conjunto Cristina, em Santa Luzia, para a sede do município. Do
Bairro Ribeiro de Abreu para a sede do município. O mesmo
acontecendo com Ribeirão das Neves, no que concerne ao Distrito de
Justinôpolis. Isso é o supra-sumo do absurdo. E uma ganãncia
incontrolável e injustificável. Todas as operadoras que fazem esse
serviço alegam que estão estruturadas, escoradas pela legislação que
rege a matéria.

Outra preocupação - e essa é de todos os usuários - é com relação
aos impulsos excedentes que pagamos nas contas mensais. Não há
informação precisa com relação à cobrança desses impulsos
excedentes. As empresas que cobram não nos informam com
detalhes, e o consumidor fica sofrendo essa sensação de que está
sendo, injustamente, penalizado, trapaceado, de que está pagando
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porque as contas de telefone de todos os meses registram quantidade
de impulsos excedentes preocupante.

Saímos de uma reunião às 13 horas de hoje e logo em seguida
formulei um requerimento, que apresento a V. Exa., Sr. Presidente,
para ser aprovado em Plenário e encaminhado ao Presidente da
ANATEL, Sr. Nonato Navarro Guerreiro, com vistas a que determine a
fiscalização urgente e eficaz do sistema de telefonia para comprovar a
efetiva exatidão nas medidas que se fazem dos impulsos excedentes.
Quase todas as contas de telefone registram impulsos excedentes.

Mesmo aqueles consumidores que, nos meses de férias, saem da
cidade com suas famílias, por um período longo, recebem suas contas
sem redução significativa. No que concerne aos impulsos excedentes,
vêm carregadas deles, e o consumidor é metralhado, bombardeado
todos os meses com essa importância adicional.

Por essa razão, apresento a V. Exa., Sr. Presidente, nesta tarde, um
requerimento com o seguinte teor

- Lê requerimento em que pede seja encaminhado oficio ao
Presidente da ANATEL, solicitando fiscalização dos equipamentos das
empresas de telefonia em Minas Gerais, para verificar a exatidão dos
registros de impulsos excedentes cobrados dos consumidores
mineiros, e o encaminhamento a esta Casa de informações sobre as
empresas que têm atuado corretamente e as que eventualmente
estejam cometendo irregularidades, assim como sobre as
providências tomadas pela Agência.

Nobre Presidente, essa é uma situação que precisa ser esclarecida.
A situação que se abate sobre o consumidor de Minas é precisamente
aquela que se abate sobre nós, membros da Comissão de Defesa do
Consumidor e, tenho certeza, sobre todos os Deputados desta Casa
que não encontram explicação plausível para essa cobrança que
ocorre há muito tempo e que certamente se comprovará ser abusiva.
Nossa expectativa é que a ANATEL tome as providências, ela que
não tem uma fiscalização estruturada aqui em Minas Gerais, mas que
a tem em Brasília. Que mande a fiscalização fazer um levantamento
em todas as empresas de telefonia em Minas Gerais e que nos
forneça um atestado, que nos forneça um certificado de ideoneidade
desses equipamentos que medem os impulsos de nossas chamadas.
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Precisamos saber se estão atuando corretamente. Veja bem, Sr.
Presidente, que, no caso da CEMIG I temos um medidor para cada
casa, um medidor para cada apartamento. No caso da COPASA, a
mesma coisa. Mas, no caso do serviço de telefonia, esse medidor fica
dentro da empresa, e a ele não temos acesso. Somos obrigados a
pagar aquilo que as empresas de telefonia querem nos cobrar. Uma
saída para essa situação talvez seja, num futuro próximo, que essas
empresas de telecomunicações descortinem mecanismos e
instrumentos para colocar um aparelho medidor no próprio telefone,
na casa de cada um de nós. Sendo assim esse serviço de telefonia
será mensurado, medido e cobrado da mesma maneira que os
serviços da CEMIG e da COPASA.

Mas, Presidente, considerando que alguns minutos ainda me faltam,
trago também um segundo e um terceiro assunto a esta tribuna. O
segundo refere-se precisamente a uma preocupação que temos com
a figura do mutuário inadimplente com as prestações da casa própria.
O que constatamos nesse caso, nós que já atuamos algum tempo
nessa área, é que nenhum prejuízo o mutuário da casa própria, ao
atrasar as prestações, acarreta para o agente financeiro. Na maioria
dos casos, o mutuário já tem uma soma de prestações pagas, que
certamente responderá pela inadimplência, não se justificando o
bloqueio do crédito do mutuário na praça, como tem sido feito.

Um jornal de Minas Gerais de grande circulação, dá um destaque
especial hoje para essa matéria. Apresentei um projeto de lei nesta
Casa com a mesma linha de entendimento. Através do PROCON,
recorremos à justiça para enfrentar esse problema e conseguimos
êxito; por determinação judicial, o SERASA e o SPC não mais
poderão lançar no cadastro de mau pagador o nome do mutuário
inadimplente com as prestações da casa própria. Mas havia eu
apresentado um projeto de lei para que essa situação fosse
contemplada na nossa legislação, para não ficarmos dependentes
apenas de decisões judiciais. A Justiça decidiu positivamente. E
evidente que há recursos, pois os agentes financeiros sempre os
proporão, quem sabe até com efeito suspensivo. Mas estamos
propondo um projeto de lei para enfrentar essa situação.

E outra iniciativa de nossa parte, uma inovação da relação, do
consumidor de Minas Gerais com os empresários. Nosso projeto
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prevê a elaboração de uma lista semelhante àquela lista suja
elaborada pela AMDA. Seria elaborada pelo Procon Assembléia uma
lista dos 10 empresários que mais se destacaram no descumprimento
da legislação de consumo no País - o Código de Defesa do
Consumidor e as demais legislações a respeito.

O Procon Assembléia é uma agência e poderá, através da lei que
entrerá em vigor após a aprovação do projeto que agora apresento,
recorrer a outros Procons municipais, que estão atuando muito bem,
para a formulação dessa lista. Sua divulgação pelos meios de
comunicação certamente imporá ao empresariado preocupação,
receio, atenção maior no sentido de cumprir efetivamente não só o
Código de Defesa do Consumidor, mas todas as leis que objetivam
dar mais transparência e segurança para o consumidor mineiro. Trata-
se de matéria extremamente interessante, que a cada dia está
tomando conta do nosso meio. A sociedade certamente receberá de
braços abertos e com bons olhos essa iniciativa. Tenho certeza de
que os parlamentares da Casa chancelarão essa iniciativa, que,
convertida em lei, será mais um trunfo, mais um instrumento do
consumidor. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o deputado Miguel Martirii.
• Deputado Miguel Martini - Obrigado, Sr. Presidente. Boa-tarde a

todos. Queremos nesta tarde fazer a leitura de um texto de jornal que
nos deixou, no mínimo, inquietos. Diz o texto: "A Tenente Kênia que
seria a namorada de Itamar teve um Dia dos Namorados Classe A. E
este o modelo do Mercedes Benz cedido em comodato ao Governo do
Estado que a Tenente usa". Sr. Presidente, obtivemos outras
informações como, por exemplo, de que o automóvel seria de uso
exclusivo da Tenente Kênia. Tivemos ainda a informação de que
também outros funcionários do Executivo e até mesmo familiares
estariam se beneficiando de veículos cedidos ao Governo do Estado
em comodato.

Certamente que para um veículo ser utilizado precisa de
combustível, de manutenção, de assistência técnica e de garagem.
Quer dizer que há um custo para a manutenção desses veículos. Daí
por que, Sr. Presidente, estamos apresentando um requerimento com
o seguinte teor "O Deputado que este subscreve solicita a V. Exa.,
nos termos regimentais, que seja pedido ao Exmo. Sr. Governador
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informações a respeito das concessões em comodato de veículos
nas quais o Estado de Minas Gerais figura como beneficiado. Solicita
sejam enviadas a esta Casa as seguintes informações a respeito das
possíveis concessões: quantos são os veículos objeto das referidas
concessões; quais são os critérios adotados pelo Estado para
autorizar a utilização desses veículos a terceiros; quais são os atuais
beneficiados com a utilização dos veículos; qual é o gasto mensal a
cargo dos cofres públicos referente ao combustível gasto pelos
veículos e outras despesas objeto do comodato".

Então, este requerimento, Sr. Presidente, visa a obter clareza,
principalmente para confrontar as informações que a imprensa nos
passa. Pensamos que a questão pública tem de ser levada com muita
seriedade, e é assim que esperamos que este Governo a trate.

A segunda questão - vou apresentá-la bem rapidamente - é que o
suposto Superintende-Geral da FHEMIG I o Dr. Ivan, continua
assinando portarias. Assinou, no dia 6/6, as Portarias n°s 1.305 e
1.306 e, no dia 916, as Podarias n°s 1.307 e 1.308 e atos de
designação. Achamos que isso é irregular, dai por que estamos
trazendo essas notícias e pedindo que esta Casa e os parlamentares
possam agilizar a votação dos dois projetos de resolução. Ai surge
uma questão muito grave: se esse projeto de resolução for aprovado,
ficam sem efeito todos os atos praticados por esse "Superintendente".

Então, gostaríamos de chamar atenção para isso, porque pode ser
que algumas dessas podarias e ações, feitas enquanto
"Superintendente" possam ser declaradas ilegais, advindo delas,
certamente, algumas conseqüências.

Quero conceder aparte, mas, antes, rapidamente, gostaria de dizer,
Sr. Presidente, que esperamos que esta Casa cumpra o art. 62, inciso
XXI, da Constituição do Estado. Da mesma forma que exigimos do
Executivo, queremos exigir também do Legislativo, porque o
Presidente do IPLEMG está exercendo seu cargo sem ser sabatinado
por esta Casa, sem ter tido sua aprovação por votação secreta neste
Plenário. Assim, queremos, Sr. Presidente, exigir que o art. 111 do
Regimento Interno e a Constituição do Estado sejam cumpridos,
mesmo porque temos pedido informações àquela Presidência
reiteradamente, mas essas informações não têm chegado até nós,
parlamentares, e à Comissão de Fiscalização Financeira.
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O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Miguel

Martini, agradeço-lhe a concessão do aparte. Do ponto de vista da
Liderança de Governo, aceitamos com muita boa-vontade os pedidos
de informação, pois o compromisso do Governador Itamar Franco é
com a total transparência dos seus atos. Se for votado, o seu
requerimento terá o nosso apoio.

Adianto que, em relação aos carros em comodato, estão cedidos
aos ajudantes de ordem do Governador Itamar Franco e os custos
que correm da manutenção e do abastecimento, segundo informações
da Secretaria da Casa Civil, são por conta de cada pessoa que os
está usando. E faz-se necessária essa cessão, porque os ajudantes
de ordem ficam à disposição do Palácio do Governo praticamente 24
horas por dia.

Mas cumprimento o Deputado pelo exercício importante da
oposição, que é fundamental, quanto à fiscalização, que o Governador
Itamar Franco vê com muito bons olhos.

O Deputado Miguel Martini - Só para concluir, Sr. Presidente, em 30
segundos, gostaria de dizer que sabemos que existem órgãos do
Estado que estão alugando carros para a sua diretoria, como
denunciamos com relação à própria FHEMIG. E, se é cedido em
comodato, para que vamos alugar, a preço de ouro muitas vezes, para
ceder a Diretores, que até teriam preferência, carros para seu
transporte?

Então, queremos essas informações e esperamos que esta Casa,
entendendo-o, possa aprovar o nosso requerimento, para termos
clareza sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, não apenas em função dos fatos acontecidos ontem,
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no Rio de Janeiro, mas pelas ações que o Poder Legislativo de
Minas Gerais está desenvolvendo no sentido de apresentar à
população mineira uma luz, um caminho para a questão da segurança
pública, passa a ler um pronunciamento, que já havia, em nome do
Poder, preparado.

Sras. e Srs. Deputados, membros da imprensa, senhores presentes
em nossas galerias, ao conduzir os Estados Unidos e, com eles, a
civilização ocidental, no trecho mais angustiante do século 20,
Roosevelt proclamou a liberdade contra o medo.

Havia, naqueles anos, espantoso culto à violência. O nacional-
socialismo, que era a junção de dois termos positivos, batizava uma
doutrina que exacerbava o nacionalismo no expansionismo e no
racismo vulgares e enxovalhava o socialismo, ao estabelecer uma
violenta associação entre o Estado e o grande capital alemão.

Era um tempo de medo contra um inimigo que tinha nome, programa
e endereço. O mundo pôde unir-se e derrotar aquele inimigo. Mas não
se derrotou o medo nem se derrotou a violência.

O que tem a ver, poderão perguntar alguns, a lembrança de
Roosevelt e do nazismo com os assaltos a mão armada, o tráfico de
drogas, o assassinato de inocentes, a corrupção policial, o pavor que
tomou conta das grandes cidades brasileiras? Tudo tem a ver.

O mundo conheceu, nos dez anos que se seguiram, entre o fim da
Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, a grande expansão
econômica liberal, comandada pelos Estados Unidos. Com  a crise de
1929, houve o desemprego em todos os países do Ocidente,
sobretudo na Alemanha e nos Estados Unidos. A Alemanha encontrou
em Hitler o seu salvador. Os Estados Unidos resolveram o seu
problema com eleições democráticas, que, em 1932, mandaram o
liberal l-lubert Hoover para casa e escolheram o intervencionista
Franklin Roosevelt para salvar a nação. Foi nesse contexto histórico
que Roosevelt disse ao mundo que era preciso libertar o homem do
medo.

A grande lição daqueles anos é a de que a violência é filha da
injustiça e do egoísmo. Nos anos 20, houve o esplendor das grandes
fortunas norte-americanas. A concentração de renda e a introdução de
novas tecnologias, moderníssimas para a época, levaram à exaustão
do modelo e à Grande Depressão, com as suas conseqüências
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sociais, entre elas, a violência urbana.

Estamos, hoje, na mesma situação. A globalização da economia,
sob a hegemonia norte-americana, é mais grave hoje do que ontem,
mas a sua natureza é a mesma. Tal como se organizara o crime em
Chicago e Nova lorque, com a violação da Lei Seca, organiza-se o
crime no mundo moderno, com o tráfico de drogas. E, tal como ontem,
as causas são as mesmas: o domínio do capital financeiro sobre os
Estados nacionais, sob o comando de Wall Street. Trago a este
Plenário alguns números da violência em nosso Pais, que foram
destacados na revista "Veja" da semana passada: as capitais
brasileiras são campeãs mundiais em assassinatos; a cada 13
minutos, uma pessoa é moda no Brasil; um em cada cinco jovens
brasileiros já viu o corpo de alguém que morreu assassinado; de cada
100 crimes cometidos no País, apenas 2 são desvendados.

Ainda temos, em Minas, uma posição melhor do que a dos outros
grandes Estados, mas isso não nos serve de consolo. O que sofre a
nossa população já é de se desesperar. O que poderemos fazer?
Encaminhei, em nome deste Poder, ao Ministro da Justiça e ao Gen.
Alberto Cardoso, que é encarregado da segurança institucional do
Governo da União, proposta elaborada por esta Casa para dar início
às discussões, que levarão à formulação de um programa mineiro
contra a violência. O mesmo fizemos com relação ao Presidente do
Senado e o mesmo faremos com relação ao Presidente da Câmara
dos Deputados. Trata-se de um conjunto de medidas que poderão
aliviar a situação angustiante que estamos enfrentando, mas é preciso
ir além. Esse projeto, para ser viabilizado, dependerá de uma
contrapartida efetiva de recursos por parte do Governo Federal, o que
poderia ser feito - como propusemos - com o abatimento de parcelas
de nossa dívida fundada com a União, além de todas as outras ações,
que dependerão exclusivamente da nossa capacidade e da nossa
coragem, para fazer as mudanças necessárias que contam e constam
desse conjunto de ações apresentadas pela Assembléia Legislativa.

Não basta fazer o que podemos fazer, se houver recursos para o
programa, contratando mais policiais, armando-os para a guerra de
todos os dias e construindo presídios cada vez mais blindados. Temos
de contratar mais policiais e de levantar mais presídios, mas apenas
isso não resolverá o problema. Temos de dar mais condições ao
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Poder Judiciário, a fim de que os processos sejam julgados com
mais rapidez e que os criminosos sejam encaminhados à reclusão.
Mas isso ainda é muito pouco para que se combata a violência.

A consciência de que a violência tem suas raízes nas distorções
sociais não está isolada nos movimentos ideológicos e políticos- Em
recente congresso sobre o assunto, realizado em Viena, no ano
passado, sob o patrocínio da ONU, que contou com a presença de
técnicos desta Casa, concluiu-se que a miséria é a prolífica mãe da
violência. Permito-me ler um trecho dessa conclusão, que faz parte
dos documentos distribuídos sabre o assunto: "Em países pobres, um
maior número de pessoas são pressionadas a se envolver em
atividades criminosas como forma de sobrevivência econômica. Por
essa razão, em muitos países em desenvolvimento, existem grupos
relativamente grandes de criminosos, prontos para usar a violência na
busca de rendimentos ilegais. Em alguns países, a cultura da miséria
incorpora o alcoolismo, o abuso de drogas, o abandono das crianças e
altos índices de violência, incluindo a que se pratica contra as
mulheres e as crianças. Nesse contexto, não deveria ser surpresa o
fato de que o nível de criminalidade seja inversamente relacionado
Com a afluência da sociedade".

Vivemos em uma sociedade na qual adolescentes são mortos para
que de seus pés se retirem os tênis importados; na qual qualquer
pessoa pode ser morta para que não venha a reconhecer o assaltante
de um Banco ou de um supermercado; na qual - como ocorreu
recentemente em Brasília - um trabalhador é assassinado porque se
nega a entregar ao assaltante o almoço que leva em sua marmita;
sem contar o fato ocorrido ontem, que está sendo tão discutido por
todos os brasileiros, a partir das imagens que presenciaram pela
televisão. O raciocínio é elementar: quem tem em sua mão uma
ferramenta de trabalho não tem como usar um revólver. Quem está
trabalhando não tem motivos nem tempo para cometer um crime. E
muito mais barato construir galpões para o trabalho do que erigir
presídios de segurança máxima. Mais ainda: um criminoso recolhido
custa ao Estado, no mínimo, dez salários mínimos.

Sras. e Srs. Deputados, todos reconhecemos, com a Constituição
Federal em vigor, que a segurança é problema da sociedade como um
todo. Mas aos parlamentos cabe a responsabilidade maior. Se o
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Poder Legislativo dos Estados está limitado pela Constituição
Federal, que nos impede de criar leis penais, temos ampla margem
para uma ação complementar. E é o que nós, da Assembléia
Legislativa de Minas, estamos predispostos e determinados a fazer.
Sempre que estivermos criando um emprego estaremos impedindo
que se forme um criminoso; sempre que criarmos uma escola
estaremos desviando dezenas de crianças das ruas; sempre que
estivermos remunerando decentemente um policial estaremos
impedindo que ele se deixe corromper.

Em suma: é nosso dever combinar as medidas repressivas com as
medidas preventivas. Mas a prevenção do crime é um ato múltiplo.
Prevenir o crime é evitá-lo, e evitá-lo é, mais do que impedir a sua
execução, eliminar-lhe a causa.

Há ainda outro tipo de violência, do qual pouco se fala: a violência
institucional. Quando as instituições do Estado promovem o privilégio
de uns contra os outros, quando as leis estabelecem distinções entre
os agentes do crime, sendo benevolentes com os que procedem das
elites e cruéis contra os mais débeis, elas estão também promovendo
a violência. Quando as leis admitem a liberdade dos juros e limitam os
salários, elas estão promovendo a violência também. Quando o
Governo estimula a demissão de trabalhadores, seja do setor público,
seja do setor privado, em nome de discutível competitividade e
eficiência, ele está promovendo também a violência.

A questão da violência, por sua extensão e gravidade, não será
resolvida com intervenções setoriais ou estanques. Ela exige, antes
de tudo, uma ampla tomada de consciência e uma decisão coletiva de
pôr fim ao estado quase caótico em que estamos vivendo. Exige,
portanto, o envolvimento dos poderes públicos e da sociedade civil,
em todos os seus aspectos.

O entendimento do problema nessa dimensão levou a Assembléia
Legislativa de Minas a iniciar e, principalmente, estimular uma ampla
campanha contra a criminalidade e a violência, a que demos o nome
Movimento pela Segurança e Vida. Essa campanha terá como
destaque, em primeiro momento, a realização de um Dia Estadual da
Segurança Pública, já estabelecido pelo Colégio de Líderes desta
Casa, que será no dia 6 de julho, cujas atividades estarão centradas
na Teleconferência Segurança Pública: 0 Papel do Estado e da
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Sociedade, que acontecerá neste Plenário. Faço apelo aos nobres
Deputados, às autoridades governamentais dos três Poderes e às
instituições da sociedade civil para que abracem esse projeto, de vital
importância para toda a população do nosso Estado. Além da
teleconferência - para a qual estamos mobilizando os Prefeitos,
Presidentes de Câmaras de Vereadores e outros representantes da
sociedade civil de todos os municípios mineiros -, deveremos realizar
um seminário legislativo no segundo semestre deste ano, dando ao
assunto a dimensão nacional que merece.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, após já estarmos ouvindo, quase a seu final, essas
palavras sábias e seguras do Presidente do Poder Legislativo, não
resistimos e viemos aqui destacar que, hoje, V. Exa. dá grande
demonstração de liderança, colocando este Poder como aquele que
ajuda e provoca o debate, no sentido de buscarmos propostas viáveis
para resolvermos ou caminharmos rumo à solução dos problemas da
violência.

Além de destacar esse grande movimento, cujo anúncio V. Exa. faz
hoje, o Movimento pela Segurança e pela Vida, que será a grande
campanha do Poder Legislativo até o final do ano, quero lembrar
outras duas propostas trazidas à discussão por V. Exa., que não
foram aqui abordadas. A primeira é a do Fundo de Segurança Pública,
que é fundamental para a priorização da segurança e da defesa
social, ações fundamentais do Estado. V. Exa. fez menção ao diálogo
travado entre este Poder e lideranças nacionais, como o Gen.
Cardoso, que é Ministro, o Presidente do Senado e o Presidente da
Câmara, para quem V. Exa. levou a proposta concreta. Nesse ponto,
gostaria de destacar somente o pagamento de dois meses das
dividas do Estado, no caso de Minas Gerais, resolveria o grande
problema desse fundo, dando-lhe condições de existência e de
financiamento do treinamento e do equipamento da policia do Estado.

Além dessa, gostaria de destacar outra proposta discutida no grupo
de segurança que V. Exa. instituiu: o ICMS da segurança pública. O
município que investir na redução dos índices de criminalidade será
contemplado com uma parcela dos 25% do ICMS que lhe seriam
distribuídos normalmente. Assim, estar-se-iam contemplando os
municípios que mais atuassem na área.
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Fico bastante satisfeito ao ouvir essas palavras, porque sou de

Contagem, cidade em que os índices de violência atingem níveis
absurdos, crescendo 0,53% ao dia, e em que o poder público
municipal nada faz ou, se faz, não projeta sua ação. A partir de
janeiro, com propostas como essas e com o apoio concreto da
Assembléia Legislativa, teremos esperanças de condições melhores
em vários municípios, como Contagem, onde moramos, criamos
nossas famílias e atuamos.

Hoje se está escrevendo uma página nova neste Poder, traçada
pela liderança e presença marcante de V. Exa., Presidente, ao
anunciar essa proposta da Assembléia.

O Sr. Presidente -A Presidência deseja esclarecer ao Plenário e ao
Deputado Durval Angelo que, em nossas idas a Brasília, não
colocamos como questão prioritária os recursos. Entendemos que
nossas propostas se fundamentam em um tripé, sendo que, sem um
dos elementos, não conseguiremos concluir o processo. Os três
pontos do tripé são, além do recurso, a participação da sociedade e a
coragem política de se fazer mudanças, que já foram avaliadas,
discutidas e, como sabemos, são perfeitamente possíveis, como a
integração de ações da Polícia Civil e da Polícia Militar.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo,
estendo os meus cumprimentos a todos os membros da Mesa e a
todas as bancadas que participaram da construção dessa proposta de
Minas Gerais. Esse documento entregue ao Presidente do Congresso
Nacional é a proposta mais objetiva, prática, coerente e importante
que nasceu deste Poder Legislativo nos últimos anos. Vem ao
encontro de uma grande ansiedade do povo brasileiro, que é
vislumbrar a possibilidade de termos um programa de apoio, de
proteção.

A nossa bancada está coesa com os pensamentos de V. Exa. No
dia 6 de julho, Dia Estadual do Combate à Violência em Minas Gerais,
levaremos essa proposta ao interior do nosso Estado, sensibilizando a
sociedade, porque o Poder Legislativo, presidido por V. Exa., dá um
passo importante na apresentação de uma proposta de segurança
para a nossa gente. Parabéns a V. Exa., a todos os Deputados, que
estão interessados, participando, apresentando sugestões, a fim de
que essa proposta do Poder Legislativo seja coerente, representando,
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sobretudo, o pensamento do nosso povo. Obrigado.

O Sr. Presidente - Estamos certos de que, desses debates que
estamos organizando, surgirão novos caminhos para que
recuperemos um pouco da paz que tínhamos no passado. Nunca
houve um tempo sem violências, e provavelmente nunca haverá
aquela tranqüilidade com que o homem vem sonhando desde que
perdeu o Paraíso. Mas podemos nos livrar do medo e voltar a andar
pelas ruas sem a sensação de que uma bala perdida pode nos atingir.

O tempo é curto para impedir que o medo das grandes cidades se
transforme em pânico. Devemos agir já e - o mais importante - agir
juntos. A segurança é direito e responsabilidade de todos. Muito
obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, tenho acompanhado o
trabalho feito por V. Exa. e pela Comissão de Direitos Humanos desta
Casa. Tivemos, também, a oportunidade de acompanhá-lo na sua ida
ao Ministro da Justiça, Dr. José Gregário, e ao Gen. Alberto Cardoso.
Estamos com uma grande expectativa relacionada com esse
encaminhamento feito pela Assembléia Legislativa no que diz respeito
à segurança pública. Toda essa discussão será muito importante, a
fim de que o Poder Legislativo possa debater novas legislações.
Estamos vivendo um novo momento na sociedade, como o avanço do
tráfico de drogas, cujas conseqüências são muito graves, como o que
ocorreu ontem, no Rio de Janeiro, com pessoas se tornando reféns de
um homem totalmente drogado e descontrolado. Portanto, em todo o
Brasil, o tráfico de drogas está aumentando cada vez mais,
merecendo uma legislação nova, moderna. Sei que esse momento
será especial para se trabalhar junto com as entidades, junto com os
Poderes de Minas Gerais, para que a Assembléia Legislativa possa
legislar sobre essa matéria.

Quero, Sr. Presidente, parabenizá-lo. Teremos uma grande
discussão neste Plenário sobre segurança pública e nos juntamos a V.
Exa. e a outros Deputados para contribuir neste momento, a fim de
que tenhamos por parte do Poder Legislativo uma resposta imediata a
esta situação que estamos vivendo, O Estado, diversas de suas
cidades, vive hoje debaixo de um medo muito grande, causado pelo
crime que avança, e a Assembléia Legislativa, creio, responde à
altura, neste momento, ao anseio, ao reclamo da população.
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O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, também queremos nos
associar a V. Exa., nós que somos seus pupilos aqui, mas é muito
importante essa iniciativa da Assembléia Legislativa de conter a
criminalidade e promover a segurança de todo o povo. Isso vem ao
encontro também da iniciativa do Presidente da República, que é do
PSDB, e nessa hora nos irmanamos todos para dar segurança ás
famílias não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Muito obrigado.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam em que
seja prorrogado para o dia 16/6/2000 o prazo para recebimento de
emendas ao Projeto de Lei n° 1.02212000, que estabelece as
diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimento das empresas
controladas pelo Estado para o exercício de 2001.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 13 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Parlamentar

de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar as Denúncias de Má
Utilização e Desvios das Verbas do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
- FUNDEF - em Municípios Mineiros, doravante denominada CPI do
FUNDEF. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente -
Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio
Carlos Andrada; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PDT: efetivo
- Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Bené
Guedes; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente -
Deputado Paulo Piau; peio PSD: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro;
suplente - Deputado Irani Barbosa; pelo PTB: efetivo - Deputado
Cristiano Canêdo; suplente - Deputado Ambrásio Pinto; pelo PL:
efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Pastor George.
Designo. A Área de Apoio ás Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
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comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 422 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
783199, do Deputado Bené Guedes, e 79212000, do Deputado Bilac
Pinto; e do Requerimento n° 1.43512000, do Deputado Dimas
Rodrigues; e de Educação - aprovação, na 392 Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n°5 725199, do Deputado Ambrósio Pinto; 964 e
96512000, do Deputado Márcio Cunha; e dos Requerimentos nos
1.439, 1.440, 1.444 e 1.44712000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
1.44912000, do Deputado João Batista de Oliveira, e 1.45612000, da
Deputada Maria Olívia (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Sargento Rodrigues - informação de que o PI- abre mão de sua vaga
na CPI do Fundo SOMMA (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de
Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VII do art.

232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 80212000
encaminhado à Comissão de Meio Ambiente, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita
• inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 712199, uma vez que
• Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu
parecer.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer sobre a indicação, feita pelo Governador

do Estado, do nome do Sr. Flávio Goes Menicucci para o cargo de
Diretor-Geral do DER-MG. A Comissão Especial opina pela aprovação
do nome. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, 1, c/c O art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-la registrarão "não". A matéria será aprovada por
maioria simples. A fim de proceder à votação secreta pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação.



596
- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho -

Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Sávio Souza Cruz - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Sr. Flávio Goes Menicucci para o cargo de
Diretor-Geral do DER-MG. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Chico Rafael, em que

solicita seja constituída Comissão Especial para, no prazo de 60 dias,
proceder a estudos sobre o Programa MicroGeraes e propor medidas
visando a sua reformulação. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita que
as emendas que forem apresentadas, em 1° turno, ao Projeto de Lei
Complementar n° 25/2000 sejam apreciadas pela Comissão de
Administração Pública. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação de proposições. A Presidência, tendo em vista a necessidade
de "quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à
Constituição, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".
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• Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados, que,

somados aos 9 em comissões, perfazem o total de 40 Deputados.
Não há "quorum" qualificado para a votação de propostas de Emenda
à Constituição, mas há número regimental para a apreciação das
demais matérias em pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei

Complementar n° 2412000, do Governador do Estado, que dispõe
sobre a manifestação, por militar inativo, de pensamento e opinião.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em ? tumo, do Projeto de Lei n° 589199, do Deputado
Chico Rafael, que dispõe sobre a proteção e a defesa do usuário de
serviço público prestado pelo Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação. A Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1 com as
Emendas n°s 1 a 5, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 5,

2 que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
o aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,

portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 58912000 na
forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas n°s 1 a 5. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n o 2212000,
do Deputado Pastor George, que acrescenta dispositivos ao art. 117
da Lei n° 869, de 51711952, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado Minas Gerais para
aposentadoria. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do
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Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeta Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil
Pereira em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n°
22199. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 2512000,
dos Deputados Rogério Correia e Durval Angelo, que proíbe o porte
de armas de fogo por policiais civis e militares em manifestações
públicas, obriga o uso de tarjeta de identificação e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta, ao Substitutivo n° 1, da Comissão

de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 2512000

Dê-se ao art. 1 1 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei Complementar
n° 25/2000 a seguinte redação:

"Art. 1°-Acrescente-se ao art. 26 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro
de 1969, os seguintes § 1°, 20 e 30:

"Art.26- ......................................................
§ 1° - É vedado o porte de arma de fogo por policial militar nas

manifestações públicas de caráter reivindicatório, sindical ou político e
nos eventos públicos de caráter cultural, recreativo ou desportivo.

§ 21 - O oficial no comando da operação, durante as manifestações
e os eventos referidos no parágrafo anterior, poderá podar arma de
fogo, mediante autorização judicial e decisão expressa do Governador
do Estado.

§ 30 - O policial militar em serviço portará tarjeta de identificação
visível, com o nome, o posto e a unidade.".'.

Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Buscamos com a nossa proposição elidir interpretação
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incorreta que se poderia inferir da expressão "similar", contida
originariamente na redação do § 1° que se pretende acrescentar ao
art. 26 da Lei n°5.301, de 16110169. Por outro lado, ao modificarmos a
redação do § 30 que se pretende acrescentar ao mesmo texto legal,
buscamos explicitar a necessidade de identificação do policial em
serviço em toda atividade que estiver desempenhando, e não somente
nas situações previstas no § 10.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 2512000

Dê-se ao art. 21 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei Complementar
n° 2512000 a seguinte redação:

"Art. 20 - Acrescente-se ao art. 215 da Lei n° 5.406, de 16 de
dezembro de 1969, os seguintes § 1 0 , 20 e 30:

"Art. 215- .....................................................
§ 1 0 - É vedado o pode de arma de fogo por policial civil em

manifestação pública de caráter reivindicatório, sindical ou político e
nos eventos públicos de caráter cultural, recreativo ou desportivo.

§ 21 - O policial civil no comando da operação, durante as
manifestações e os eventos referidos no parágrafo anterior, poderá
podar arma de fogo, mediante autorização judicial e decisão expressa
do Governador do Estado.

§ 30 - O policial civil em serviço podará tarjeta de identificação
visível, contendo o nome, o cargo e a unidade."".

Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Buscamos com a nossa proposição elidir interpretação

incorreta que se poderia inferir da expressão "similar", contida
originariamente na redação do § 1 0 que se pretende acrescentar ao
art. 215 da Lei n° 5.406, de 16112/69. Por outro lado, ao modificarmos
a redação do § 3° que se pretende acrescentar ao mesmo texto legal,
buscamos explicitar a necessidade de identificação do policial em
serviço em toda atividade que estiver desempenhando, e não somente
nas situações previstas no § 10.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto duas subemendas do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que receberam o n o 1 e se referem às
Emendas n

o
s 1 e 2. Nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento
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Interno, a Presidência encaminha o projeto e as subemendas à
Comissão de Direitos Humanos e à Comissão de Administração
Pública, para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 79712000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que institui atendimento especial a deficiente
visual em instituições bancárias. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação
com a Emenda n° 1, que apresenta, ao Substitutivo n° 1, da Comissão
de Justiça. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Direitos Humanos, ao
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 797/2000 na forma do Substitutivo n o 1 com
a Emenda n° 1. A Comissão do Trabalho.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 411199, do Deputado
Eduardo Brandão, que determina a obrigatoriedade de ampla
publicidade dos editais de concurso e de designação de professores e
servidores das escolas estaduais. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 11
turno. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 411199 na forma do vencido em 11
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei n° 482199, do Deputado
Eduardo Hermeto, que altera os arts. 3° e 4 1 da Lei n° 11.396, de
6/1/94, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconõmico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
vencido em 1 1 turno. Em discussão. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 482199 na
forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

32 Parte
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a

votação de propostas de emenda à Constituição, a Presidência passa
32 Parte da reunião, destinada a comunicações e a oradores

inscritos.
Leitura de Comunicações

A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas pelo Deputado Wanderley Ávila (3) - falecimento do Sr.
Antônio de Paula Bento, ocorrido em 71612000, nesta Capital: da Sra.
Valderez Ribeiro Coelho, ocorrido em 91612000, em Brasília; e da Sra.
Emídia Pardinho da Rocha, ocorrido em 71612000, em Pirapora
(Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO
NARCOTRÁFICO

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo
Gonçalves, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os depoimentos
do Sr. José Geraldo Henétrio, Juiz de Direito da Vara de Execuções



de Ipatinga; e do Capitão Romero, Comandante do 14° Batalhão da 602
PM, e que não haverá apanhamento taquigráfico. O Presidente dá
ciência dos procedimentos legais pertinentes às CPIs, concede a
palavra aos depoentes e aos membros da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a pre';ença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para uma reunião
extraordinária, às 13 horas, na Penitenciária de Ipaba, com a
finalidade de se ouvirem outros depoimentos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Ipaba, 25 de maio de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - José Henrique. -
ATA DA 21 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO

NARCOTRÁFICO
Às treze horas do dia vinte e cinco de maio de de mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Marcelo ( içalves, Rogério
Correia, José Henrique e Sargento Rodrigu membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimer l, o Presidente,
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reurjão e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir depoimentos referentes ao caso da
Penitenciária de Ipaba. O Presidente dá ciência dos procedimentos
legais pertinentes às CPls, e são ouvidos, cada um por sua vez, os
Srs. Irineu dos Santos e Carlos Alberto da Silva, Diretor-Geral e
Diretor de Segurança da Penitenciária de Ipaba, respectivamente;
Murilo Goveia, preso no mesmo estabelecimento; José Carlos Batista,
Inspetor de Segurança, e Laudomiro Cappatto, preso. Procede-se a
acareação entre os dois últimos e a Sra. Eliane Aparecida Castro
Medeiros, ex-Diretora de Reabilitação e Reeducação da citada
Penitenciária. Após os depoimentos, são apresentados e aprovados
requerimentos do Deputado Rogério Correia, pleiteando seja
solicitado relatório relativo às fugas ocorridas a partir de 1999 e às
respectivas sindicâncias; e do Deputado Sargento Rodrigues,
solicitando sejam ouvidos novamente os intimados, em local, dia e
hora apropriados para a Comissão. Cumprida a finalidade da reunião,
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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.

Uberaba, 7 de junho de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - José Henrique -

Sargento Rodrigues- Marco Régis - Rogério Correia.
ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CONSTRUTORAS
Às quinze horas do dia trinta de maio de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, Eduardo Brandão,
Cristiano Canêdo e Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado
Amilcar Martins, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina à discussão e votação de
proposições da Comissão e acusa o recebimento de
correspondências das construtoras OAS, COGEFE e MARINS Ltda.,
encaminhando a relação dos pagamentos recebidos do DEOP-MG,
durante o segundo semestre de 1998, bem como seu objeto contratual
e o número da conta-corrente em que foram efetuados os respectivos
depósitos. Do DER-MG, informando que não participou da execução
das obras da Via 240. E da TERCAM Engenharia informando como
movimentou os recursos a ela repassados pelo Poder Executivo no
Segundo semestre de 1998. Passa-se à fase de discussão e votação

' de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Eduardo Brandão, em que solicita sejam

t convidados a depor em reunião desta CPI os Srs. Marcelo Marinho
Couto, ex-Diretor-Geral do DEOP-MG, e Reinaldo Alves Costa Neto,

: ex-Diretor de Obras Especiais do DEOP-MG. 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.

1	Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Luiz Fernando Faria, Presidente - Eduardo Brandão - Cristiano

Canêdo - Rêmolo Aloise.



ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 604
DEFESA DO CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um de maio
de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a debater o tema "Combate ao Tabagismo" e transforma a
1a Parte da reunião em especial, com a finalidade de se comemorar o
Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Após, o Presidente convida a
tomarem assento à mesa dos trabalhos os Srs. José Elias Murad,
Presidente da Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do
Abuso de Drogas-ABRAÇO -; Adir de Castro Gamboa, Presidente da
Associação Nacional contra o Tabagismo-ANACOTA -; Nadja Kelly
Pereira Souza Miller, Secretária Executiva do PROCON Estadual e do
Ministério Público; Raimundo Cândido Júnior, Conselheiro Federal e
ex-Presidente da OAB-MG; Sérgio Augusto Dias Florêncio, Assessor
Jurídico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Gilson Afonso Cortes, da Coordenação
de Saúde e Assistência da ALEMG; Deputado Federal Ronaldo
Vasconcellos. Ato continuo, o Presidente tece as considerações
iniciais relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, concede a
palavra a cada um dos convidados, que fazem sua exposição e
respondem às perguntas formuladas pelo Deputado João Paulo,
conforme consta nas notas taquigráficas. Na fase dos debates, o
Presidente passa a palavra à Sra. Maria Inês Parreira Stutz, psicóloga
e terapeuta de família, que tece comentários sobre a questão do
cigarro e a saúde. Após, registra-se a presença do Deputado
Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o qual assina a deliberação da mesa que disciplina o
uso de cigarro nas dependências da Casa. 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, 13 de junho de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Geraldo Rezende.

ATA DA 332 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezesseis horas do dia trinta e um de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo
Hernieto, Rogério Correia, Ermano Batista (substituindo este ao
Deputado Mauro Lobo) e Paulo Piau (substituindo o Deputado Rêmolo
Aloise). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rogério
Correia, 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 subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Rogério
Correia, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se a 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposiçoes sujeitas à
deliberação do Plenário. Colocados em discussão e votação, são
aprovados, em 20 turno, cada um por sua vez, os Projetos de Lei n°s
283199 (relator: Deputado Rogério Correia) e 482199 (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição) ambos com
parecer pela aprovação na forma do vencido no 1 1 turno. A seguir, o
Deputado Ermano Batista apresenta requerimento em que solicita a
retirada de pauta do Projeto de Lei n° 332/99. Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. Logo depois, é colocado em discussão e
votação o parecer pela aprovação, no 1 1 turno, do Projeto de Lei no
545199 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Eduardo Hermeto) e o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.04412000, na forma proposta (relator:
ao Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo- Olinto Godinho.

ATA DA 452 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia primeiro de junho de dois mil, compareceram na
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Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio, 606
Agostinho Silveira, Doutor Viana, Maria Tereza Lara e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Fábio Avelar, Márcio Kangussu e Arlen Santiago. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Ermano Batista, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A
Presidência acusa o recebimento das proposições a seguir citadas,
para as quais designou os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s
1.049, 1.048 e 1.05912000, Deputado Ermano Batista; 1.042, 1.047 e
1.05712000, Deputado Antônio Júlio; 1.048, 1.052, 1.055 e 1.056,
Deputado Agostinho Silveira; 1.045, 1.050 e 1.06012000, Deputado
Bené Guedes; 1.040, 1.046, 1.051 e 1.053, Deputado Antônio Genaro;
1.038, 1.039, 1.061 e 1.063/2000, Deputado Paulo Piau; 1.041, 1.043,
1.054 e 1.06212000, Deputada Maria Tereza Lara. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de
Lei n° 943/2000 com as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado Antônio
Júlio); registra-se o voto contrário da Deputada Maria Tereza Lara; e
dos Projetos de Lei n°s 992 e 998/2000 na forma do Substitutivo ri 0 1
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 997 e 1.00912000 com
emendas que receberam o n° 1 (relator Deputado Agostinho Silveira);
e 1.00412000 na forma do Substitutivo n° 1(relator: Deputado Paulo
Piau, em virtude de redistribuição) e o parecer que conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do
Projeto de Lei n° 91312000 (relator Deputado Agostinho Silveira). Os
Projetos de Lei n°s 967 e 985/2000 foram retirados da pauta em
virtude de aprovação de requerimentos pela Comissão. Os Projetos
de Lei n°s 984; 990; 1.001 e 1.00212000 não foram apreciados em
virtude de pedidos de prazo solicitados pelos relatores e deferidos
pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário
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da assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n

o
s 624199 com a Emenda n° 1; 975 e 99312000(relator Deputado

Antônio Júlio); 661199; 986 e 1.00712000 (relator Deputado Ermano
Batista); 966; 988 e 1.00312000 (relator: Deputado Paulo Piau); 987 e
102012000 (relator: Deputado Agostinho Silveira); e 1.01312000
('relator Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição). Passa-
se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo
Piau em que solicita seja realizada reunião desta Comissão, com
representantes de diversas entidades, com a finalidade de se debater,
em audiência pública, a aplicação das taxas estabelecidas pela Lei n°
13.430, de 1999, e a impactação da nova Lei n o 13.437, de 1999, do
Micro Gerais, relativa ao aumento de carga tributária das
microempresas. Nos termos regimentais, a Presidência determina o
envio do Projeto de Lei n° 91312000 ao Plenário para inclusão do
parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Doutor Viana - Maria Tereza Lara - Paulo

Piau - Hely Tarqüínio.	-	 -	 -
ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO
As quinze horas do dia primeiro de junho de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz, Marco Régis,
Eduardo Brandão e Glycon Terra Pinto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, e na ausência do Presidente,
uma vez que o Deputado Elmo Braz foi indicado Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado, o Vice-Presidente, Deputado Djalma
Diniz, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Glycon Terra Pinto
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os Projetos de Lei nos 34, 134, 177, 207, 278 e 299199 e ao
Deputado Eduardo Brandão os Projetos de Lei n o

s 52/99, 791, 811,
824 e 833/2000. Encerrada a i 2 Parte dos trabalhos, passa-se à ?
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n os 34, 134, 177, 207, 278 e 299199 (relator:
Deputado Glycon Terra Pinto) e 52199 (relator. Deputado Eduardo
Brandão). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das
Comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei no

s 791, 811, 824 e
83312000 (relator: Deputado Eduardo Brandão). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião especial a ser
realizada no mesmo dia, às 151-i15min, com a finalidade de se eleger o
Presidente da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto - Eduardo Brandão -

Marco Régis.	 -	 -
ATA DA 32 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Às quinze horas e quinze minutos do dia primeiro de junho de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz,
Eduardo Brandão, Marco Régis e Glycon Terra Pinto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Djalma Diniz, no exercício da Presidência,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, o Vice-Presidente informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente da Comissão, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Eduardo Brandão a atuar como escrutinador.
Apurados os votos, é eleito Presidente o Deputado Glycon Terra
Pinto, com quatro votos. O Vice-Presidente empossa o Presidente
eleito, que assume a direção dos trabalhos. 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 mesmo dia, às 115h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto - Eduardo Brandão -

Marco Régis.	-
ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas do dia seis de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados João Paulo e Mauri Torres, membros
da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado João Paulo,
declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina a debater
as cobranças irregulares nas contas telefônicas, o corte de recepção
de chamadas nos telefones públicos comunitários e a possível
prevaricação na concessão de linhas praticada pela Telemar no
Município de Santa Luzia. A seguir, o Presidente esclarece que serão
ouvidos os Vereadores Denílson Martins e José Néri Santana, da
Câmara Municipal de Santa Luzia; os Srs. Frederico da Silva Passos,
Gerente de Mercado Consumidor, e Carlos Frederico Cervinho de
Aquino, Coordenador de Negócios de Telefonia de Uso Público,
ambos da Telemar; e José Francisco Vieira Seniuk, Diretor de
Comunicação do SINTTEL-MG. O Presidente tece as considerações
iniciais relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, passa a palavra
a cada um dos convidados, que fazem as suas exposições e
respondem às perguntas formuladas pelo Deputado João Paulo,
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, 13 de junho de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Geraldo Rezende.

ATA DA 422 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia seis de junho de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Wanderley Ávila e José
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Estando presente também o Deputado Mauro Lobo, a
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Programa de
Moradia - PROLAR -, lançado pelo Governo do Estado em convênio
com a Caixa Econômica Federal. A seguir, registra a presença do
Deputado Federal, Ronaldo Perin, Secretário de Estado da Habitação
e Desenvolvimento Urbano; do Sr. Homero Ferreira Diniz,
Superintendente institucional da Caixa Econômica Federal; do Sr.
Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG; dos Srs. Flávio
Augusto de Sousa e Washington Gomes de Faria Júnior,
respectivamente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico
da COHAB-MG. O Deputado Ambrósio Pinto, autor do requerimento
que deu origem à reunião, tece suas considerações iniciais. Usando
da palavra, o Secretário de Estado da Habitação e Desenvolvimento
Urbano e o Superintendente Institucional da Caixa Econômica Federal
discorrem sobre o tema em questão e se envolvem em amplo debate
com os Deputados e os demais participantes da reunião, conforme
consta nas notas taquigráf'icas. O Secretário de Estado da Habitação
e Desenvolvimento Urbano é acompanhado pelo Sr. Thaine Andrade
Ribeiro, Chefe de Gabinete, e pelos seguintes Superintendentes e
Assessores: Srs. Fernando lsaac, Sione Mendes, Cel. PM Leone
Afonso Silveira, Danilo Ferreira Leite, José Abi-Ackel, Heber Castro
Silveira e Márcio Ferreira de Resende. O Superintendente Institucional
da Caixa Econômica Federal é acompanhado pelo Sr. Ruy Leal,
Gerente de Negócios dessa instituição no Escritório Gutierrez, nesta
Capital. A Comissão deixa de apreciar, nesta reunião, o Requerimento
n° 1.422/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, constante na pauta.
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, 13 de junho de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - José Henrique - Ailton Vilela.
ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
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HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, João
Batista de Oliveira e Maria Tereza Lara, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado João Leite,
informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei
Complementar no 21199, do Governador do Estado, que dispõe sobre
a concessão de benefício securitário aos policiais civis e militares do
Como de Bombeiros e aos Agentes Penitenciários do Estado e
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão
e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetido à discussão e votação, é aprovado, no 11
turno, o parecer da relatora, Deputada Maria Tereza Lara, pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 2512000, dos
Deputados Rogério Correia e Durval Angelo, na forma do Substitutivo
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e
2. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da
Comissão. O Presidente, Deputado João Leite, passa a Presidência à
Deputada Maria Tereza Lara para apresentar requerimento de sua
autoria, em que solicita a realização de audiência pública, no próximo
dia 21 de junho, para tratar de denúncias relacionadas com o trabalho
de menores em Contagem, com a presença dos convidados que
menciona; solicita, ainda, que se torne sem efeito requerimento de
igual teor aprovado na reunião desta Comissão, em 31 de maio último.
A Deputada Maria Tereza Lara retorna a Presidência ao Deputado
João Leite. O Presidente convida a compor a mesa os Srs. Cícero
Milton Martins Oliveira Filho, representando o Secretário da
Segurança Pública, Deputado Mauro Lopes; Luiz Gonzaga Ribeiro,
representando a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros
Militares; Célio Barbosa Rodrigues, Secretário-Geral da Associação
dos Servidores da Policia Civil do Estado de Minas Gerais; Marcos
Terrinha, representando a Associação dos Servidores da Secretaria
de Estado da Justiça e Direitos Humanos. Registra-se a presença do
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Deputado Miguel Martini. Ato contínuo a Presidência passa a ouvir
os Srs. Air Félix da Costa e Maristela Teixeira Rabelo que formulam
denúncias à Comissão, conforme consta das notas taquigráficas. A
seguir, a palavra é concedida aos demais parlamentares presentes e
aos componentes da mesa, 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, ? de junho de 2000.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves -

Maria Tereza Lara - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia sete de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor
Viana, Chico Rafael e Cristiano Canêdo (substituindo este ao
Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e dá ciência aos parlamentares de ofício
do Sr. Gildenice Ribeiro de Almeida, Presidente da Câmara Municipal
de Pintópolis, publicado no "Diário do Legislativo" de 1 11612000. A
seguir o Presidente informa aos membros da Comissão o recebimento
das seguintes proposições e os relatores a quem foram distribuídas:
Projeto de Lei n° 84612000 (parecer sobre Emendas n°s. 3 a 10,
apresentadas em Plenário), no ? turno, ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira; Projeto de Lei n° 998/2000, no l o turno, ao Deputado
Agostinho Patrús. Passa-se à 1a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Asssembléia. O Deputado Doutor Viana
apresenta requerimento que solicita seja retirado de pauta o Projeto
de Lei n° 93812000, no 1" turno. Colocado o requerimento em votação,
é este aprovado. 0 Presidente informa que continua em discussão o
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parecer do relator, Deputado Chico Rafael, sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 17199, no 1° turno, O Deputado Chico Rafael usa a
palavra e retira o seu parecer apresentado anteriormente e, na
oportunidade, apresenta novo parecer, que conclui pela aprovação da
proposição com as Emendas n°s 1, 2,4 a 11, 13, 14, 15 e 17 a 20, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela rejeição da Emenda n° 3, e
com as Emendas n°s 21 a 83, da Comissão de Administração Pública,
ficando prejudicadas as Emendas n°s 12 e 16. O relator solicita que
sejam distribuídos avulsos do parecer. A Presidência defere o pedido.
Prosseguindo, o Presidente anuncia que continua em discussão o
parecer para o 1 1 turno ao Projeto de Lei Complementar n° 2412000,
que recebeu do relator, Deputado Sargento Rodrigues, parecer pela
rejeição da Emenda n° 1, apresentada em Plenário. Encerrada a fase
de discussão, é colocado em votação e aprovado o parecer. Registra-
se, nesse momento, a presença do Deputado Agostinho Patrús. Na
ausência do Deputado Sargento Rodrigues, relator dos Projetos de Lei
n° 358 e 389199, ambos no 2 0 turno, a Presidência redistribui as
proposições ao Deputado Doutor Viana, que, na oportunidade, solicita
prazo regimental para emitir seus pareceres sobre os projetos. Na
ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de
Lei n° 464199, no 20 turno, o Presidente redistribui a proposição ao
Deputado Agostinho Patrús, que emite seu parecer, que conclui pela
aprovação da matéria na forma do vencido no 1 0 turno com a Emenda
n° 1, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Doutor Viana
solicita vista do parecer do relator. O Presidente defere o pedido.
Passa-se à 22 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
E colocado em votação e aprovado o Requerimento n° 1.44112000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em turno único. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Veira -

Agostinho Patrús - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues.
ATA DA 40a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL



As dez horas do dia sete de junho de dois mil, comparecem na 614
Saia das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e
João Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental e estando presente também o Deputado Antônio
Júlio, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
atual estágio da avicultura mineira, seus problemas e sua importância
socioeconômica para o Estado, O Presidente designa o Deputado
Aílton Vilela para relatar, no l tumo, o Projeto de Lei n° 1.009/2000,
do Deputado Paulo Piau. Em seguida, registra a presença dos Srs.
Tarcísio Franco do Amaral, Presidente, Tarcísio Silva Moreira, Aulus
Sávio Correira Assumpção, Geraldo Sérgio dos Santos, Osvaldo
Pereira, Délcio José dos Santos, Antônio Meio Silva, Carlos Fábio
Nogueira Rivelli, Luciano Machado Mendonça, Luiz Carlos Guimarães,
Roberto Sávio Nogueira Rivelli, Aires Rodrigues Vieira, José Margela
da Costa, Ricardo Machado Botelho e Marília Martha Ferreira, todos
da AVEMIG; Avelino Costa, Presidente, Vitor Manuel Alves Bouços e
Cláudio Fernando Rocha da Silva, da Pif Paf Alimentos; Avelino
Augusto dos Santos, Presidente da Granja Brasília; Renê Vieira
Leitão, da Prefeitura Municipal de Pará de Minas; Vânia Viana Ribeiro,
Técnica do IMA e representante do Secretário da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, e Guilherme Capanema da Silveira. Em seguida, o
Deputado João Batista de Oliveira, autor do requerimento que originou
a reunião, tece comentários iniciais sobre o tema, no que é seguido
pelo Deputado Antônio Júlio. Os Srs. Tarcísio Franco do Amaral,
Avelino Costa e Vânia Viana Ribeiro discorrem sobre a questão e a
debatem com os Deputados e demais convidados, conforme consta
nas notas taquigráficas. Encerrada essa fase, a Presidência submete
a discussão e votação o Projeto de Lei n°834/2000, do Deputado Ivo
José, o qual é aprovado. Ato contínuo, o Deputado João Batista de
Oliveira apresenta requerimento em que solicita a realização de
audiência pública da Comissão em Pará de Minas, para buscar
subsídios com o objetivo de se estabelecer uma política de apoio à
avicultura em Minas Gerais. Colocado em votação, é aprovado o
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requerimento. O Deputado João Batista de Oliveira procede à
leitura de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão na cidade de
Ouro Fino, para se discutir a situação da cafeicultura Sul-mineira.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Aílton
Vilela procede à leitura de requerimento do Deputado Iva José em que
solicita seja realizado debate público da Comissão, juntamente com as
Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, para discutir o Programa Nacional do
Álcool e do Leite - PRONAL. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. O Presidente coloca em votação requerimento do
Deputado Chico Rafael em que solicita a realização de debate público
da Comissão para se discutir o combate à raiva bovina no Município
de Extrema. Posto em votação, é aprovado o requerimento. O
Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado João
Batista de Oliveira e apresenta requerimento em que solicita seja
pedido à RURALMINAS que faça abertura de canal ligando o rio São
Francisco ao rio Verde Grande, no Norte de Minas, e seja realizado
fórum técnico para se discutirem propostas visando ao
aperfeiçoamento da legislação que trata da política agrícola no
Estado. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dimas
Rodrigues tece considerações finais sobre a reunião, 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, 14 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - João Batista de Oliveira

- Márcio Kangussu - Aílton Vilela.
ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia sete de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais,
Maria José Haueisen e Carlos Pimenta, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo
Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da

rÀ
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ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros presentes, O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à 2 1 Parte da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Em seguida, redistribui o Projeto de Lei n°
85412000 ao Deputado Carlos Pimenta, que emite parecer concluindo
pela aprovação da matéria no 1° turno, com a Emenda n o 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário, O
Presidente submete a votação o Requerimento n° 1.44612000, que é
aprovado. Na Y Fase da Ordem do Dia, são votados e aprovados os
seguintes requerimentos: do Deputado Rogério Correia, em que
solicita a realização de audiência pública para discutir as providências
preventivas adotadas para o combate aos incêndios de grandes
proporções nas matas naturais do Estado; do Deputado Cabo Morais
(que passa a presidência à Deputada Maria José Haueisen), no qual
solicita seja oficiado ao Presidente da FEAM, para que seja feito o
levantamento do grau de contaminação por metais pesados do rio das
Mortes, tributário do rio Grande, na região do Campo das Vertentes,
com o objetivo de se promoverem ações preventivas, que beneficiem
a saúde da população que faz uso dos recursos desse manancial.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N1° 94812000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Deputado Mauro Lobo, por meio do projeto de lei em tela,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Betel - ACB -, com sede no Município de Manga.

Uma vez examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e por
esta considerada jurídica, constitucional e legal, na forma
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apresentada, a proposição vem agora a este órgão colegiado para
deliberação conclusiva, nos termos do disposto no art. 103, 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada Associação foi fundada em 2611197, na forma de

sociedade civil sem fins lucrativos, tendo por finalidade estatutária
promover atividades sociais e assistenciais. Dessa maneira, trabalha
em prol do desenvolvimento da agropecuária, da melhoria das
condições de vida no Município de Manga e do bem-estar do seu
povo, divulgando também a cultura e o esporte como forma de
integração social.

Tendo em vista o meritório trabalho que a referida sociedade
empreende, beneficiando a comunidade local, parece-nos justo
conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade pública.

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

94812000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
João Batista de Oliveira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 95912000
Comissão de Saúde

Relatório
A proposição em tela é do Deputado Anderson Adauto e tem por

escopo declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação do
Alcoólatra - CEREA -, com sede no Município de Sacramento.

O projeto de lei foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal tal como foi
apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a
este órgão colegiado apreciá-la, nos termos do estabelecido no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Centro de Recuperação do Alcoólatra é uma sociedade civil sem

fins lucrativos. Seu objetivo é reabilitar o alcoólatra, visitar e
encaminhar drogados às reuniões e aos hospitais, além de fornecer
recursos materiais aos sócios carentes.

A saúde está compreendida entre as responsabilidades do Estado,
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em especial quando relacionada com as pessoas menos
favorecidas. Por isso mesmo, afigura-se-nos justa e oportuna a
intenção de se prestar homenagem à referida entidade, já que suas
iniciativas preenchem importantes lacunas dos serviços ofertados por
estabelecimentos públicos.

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

959/2000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°963/2000
Comissão de Saúde

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

963/2000 tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de
Integração Social, Apoio ao Podador do HIV/AIDS e Informações
Gerais - VHIVER -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O exame preliminar do projeto, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original.

Na seqüência da tramitação, vem agora a matéria a este órgão
colegiado, que o apreciará em caráter conclusivo, obedecendo ao que
dispõe o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XI, do Regulamento Interno.

Fundamentação
Constituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, a

entidade denominada Grupo VHIVER tem por finalidade não só lutar
contra o preconceito, a discriminação e formas de tratamento
desrespeitosas aos portadores de HIV (AIDS), como também prestar
assistência médica e psicológica e promover a convivência em
sociedade dos pacientes, para intercâmbio de experiências.

Entendemos ser meritória a prática assistencialista por iniciativa de
cidadãos, em parceria com a própria sociedade, a quem compete
auxiliar o poder público, efetuando ações de combate às endemias, à
discriminação e à desigualdade social.

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

96312000 na forma original.
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Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Cristiano Canêdo, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°638/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em

epígrafe estabelece condições para alienação, privatização,
concessão e transferência para a União do acervo e patrimônio das
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASA-MG - e da
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais -
CASEMG - e dá outras providências.

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

Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial opinou pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A Lei n° 12.422, de 1996, que autorizou o Executivo a contratar

operação de crédito com a União para refinanciamento da dívida
pública do Estado, autorizou também a alienação da totalidade de sua
participação acionária na CASEMG e na CEASA-MG, destinando o
produto apurado ao pagamento de parte do valor refinanciado.

A referida lei impôs, todavia, limitações a essa alienação:
estabeleceu que o Estado deverá resguardar o domínio e a posse dos
bens móveis e imóveis necessários à preservação do Mercado Livre
do Produtor, bem como daqueles necessários à coordenação e ao
controle da política de abastecimento.

Visando regulamentar essa matéria, o Executivo editou o Decreto n°
: 40.963, de 221312000. Esse diploma especifica os bens, em especial,

os imóveis da CEASA, que ficarão excluídos da alienação,
necessários à preservação do Mercado Livre do Produtor e
indispensáveis à coordenação e ao controle da política de

j abastecimento do Estado, e dá outras providências necessárias à
consecução desse fim.

Entendemos também que, no processo de privatização, devem ser

rs



620
preservados os programas de acesso direto dos produtores aos
mercados atacadistas, eliminando-se a figura do atravessador; os
programas que propiciem a oferta de produtos pelos produtores,
possibilitando a agregação de renda; os programas de cunho social de
redução do desperdício e transformação dos excedentes em
alimentos; os programas de geração e disseminação de informações
do mercado, assegurando-se e democratizando-se o acesso a eles.
Assim, concordamos com a continuidade do Mercado Livre do
Produtor - MLP -, do Barracão do Produtor e do Vitassopa.

O projeto de lei em pauta, aperfeiçoado por meio do Substitutivo n°
está em consonância com essas medidas. Ademais, elevar ao

"status" de lei ordinária a matéria disciplinada no mencionado decreto
dá-lhe mais rigidez, significando maior garantia de sua
implementação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

638199, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo Aloise -

Miguel Martini.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°741/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório	 -

O projeto de lei em teia, do Deputado José Milton, cria a Área de
Proteção Ambiental - APA Fazenda Capitão Eduardo - e dá outras
providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade da matéria.

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação com as
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer nos
termos regimentais.

Fundamentação
0 Projeto de Lei n° 741/99 declara Área de Proteção Ambiental -
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APA Fazenda Capitão Eduardo - o terreno com a área de,
aproximadamente, 260ha, situado na região nordeste de Belo
Horizonte.

A referida APA destina-se à recuperação, à preservação e à
conservação de uma área que compreende as seguintes riquezas
naturais: cinco sub-bacias que drenam para as bacias do rio das
Velhas e do ribeirão do Onça, florestas ciliares, flora e fauna, espécies
raras de aves e animais.

Sem sombra de dúvida, a criação da citada unidade de conservação
é uma medida de grande relevância para a região, pois essa iniciativa
vai além da questão ambiental, atingindo plenamente a social, pois já
se encontram na área escolas, creches e alguns conjuntos
habitacionais.

No extremo da região nordeste, onde está localizada a área da
Fazenda Capitão Eduardo, a expansão urbana e industrial vem
crescendo de maneira visivelmente desordenada, aumentando, com
isso, os impactos ambientais locais. Com a criação da APA, o poder
público terá condições de promover a recuperação dessa região, por
meio do planejamento da ocupação da área e da proibição de ações
comprometedoras das matas ciliares e dos cursos de água.

O desmatamento, a exploração de recursos naturais, bem como a
construção de obras que importem risco para essa região deverão
sujeitar-se a critérios técnicos e a rigorosa fiscalização, de acordo com
o plano de gerenciamento da APA.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em
apreço não demandará nenhuma despesa para os cofres públicos,
não ensejando, conseqüentemente, impacto no orçamento estadual.

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

741199, no 1 1 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo - Miguel Martini.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 838100

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Paulo, dispõe

sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários e dá
outras providências.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma original.

Em seguida, a Comissão
aprovação da matéria.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa obrigar os estabelecimentos

bancários a atender os clientes no prazo máximo de 15 minutos
contados da sua entrada na fila de atendimento, seja nos caixas, seja
nos equipamentos eletrônicos de auto-atendimento. Para a
operacionalização da medida, os Bancos deverão fornecer uma senha
de atendimento na qual constem a data, o número seqüencial da
ordem de chegada e a hora exata da entrega da senha.

Observa-se, no atual cenário do mercado financeiro, uma tendência
para o direcionamento das atividades bancárias para o varejo,
ocasionada pela necessidade de pulverização dos riscos de crédito e
pela significativa redução dos ganhos inflacionários em virtude da
estabilização da economia. Em que pese à implantação dos serviços
de atendimento telefônico e por meio da Internet, que diminuem o
trânsito de clientes nas agências, algumas instituições têm
centralizado o recebimento de títulos ou reduzido o número de caixas,
trazendo conseqüências indesejáveis para a população. Note-se que
as longas filas prejudicam especialmente as classes menos
favorecidas , que não têm condições de acesso aos meios
informatizados de atendimento.

A proposição complementa as recentes iniciativas do Banco Central
no intuito de ampliar o acesso da população de baixa renda aos
serviços bancários. Nesse sentido, os Bancos poderão firmar
contratos de prestação de serviços com estabelecimentos comerciais,
a exemplo de casas lotéricas e agências de correio, impedida a
cobrança de tarifas extras pelo serviço prestado. Ademais, a

de Defesa do Consumidor opinou pela
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responsabilidade pelas operações terceirizadas continuará com as
instituições financeiras contratantes.

Visando aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda n° 1, que
estabelece a obrigatoriedade de regulamentação da matéria pelo
Poder Executivo no prazo de 90 dias, na qual deverão constar os
procedimentos de fiscalização e de aplicação das multas previstas.
Entendemos que a proposição em foco não causa impacto financeiro-
orçamentário nos cofres do Tesouro Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

83812000, no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescente-se o seguinte art. 61 , renumerando-se os demais:
"Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data da sua publicação.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo Aloise -

Miguel Martini.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 87012000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em
exame institui programa de educação financeira a ser aplicado nas
escolas da rede estadual de ensino.

A proposição foi examinada na Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal a
sua tramitação, vindo a matéria a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, no 1 0 turno, em atendimento ao que dispõe o art.
188,c/co art. 102,Vl,"a", do Regimento Intemo.

Fundamentação
O desenvolvimento de programas, projetos e atividades no espaço

escolar, assim como a organização dos currículos, a escolha das
disciplinas e dos conteúdos, faz parte do projeto pedagógico da
escola, a qual goza de autonomia para se organizar, respeitadas as
normas gerais da educação nacional e as do respectivo sistema de
ensino, nos termos da Lei Federal n° 9.424196, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
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Essa, no art.15, assegura progressivos graus de autonomia

pedagógica ás unidades escolares de educação básica (que
compreende os níveis de educação pré-escolar, ensino fundamental e
médio).

Essa autonomia permite à unidade escolar definir seu currículo,
complementando as disciplinas que compõem a base nacional
comum, de caráter obrigatório, com as disciplinas da parte
diversificada, a qual será escolhida de acordo com as características
culturais, sociais, econômicas e regionais da comunidade local.

Além disso, os currículos escolares deverão abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e de matemática, o
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e
política do País e difundir valores que contribuam para a formação do
caráter do indivíduo e o exercício da cidadania. Incluem-se, entre
esses, a sobriedade, a disciplina, a prudência, a responsabilidade e o
senso de justiça, os quais, certamente, poderão ser desenvolvidos por
meio do programa proposto , que visa a propiciar aos jovens
estudantes conhecimentos que os tomem capazes de planejar seus
gastos, hierarquizar suas necessidades e avaliar suas prioridades, de
forma conseqüente.

A proposição não fere a autonomia da escola, nem a do professor,
uma vez que lhes reserva a escolha das atividades e metodologias
mais adequadas à implementação do programa.

Cumpre, ainda, ressaltar que o programa será implantado, em
caráter experimental, pelo prazo de dois anos, findo o qual será
avaliado pelo sistema, que, então, decidirá por sua permanência ou
não.

Com o intuito de aperfeiçoar tecnicamente o projeto, apresentamos
emenda ao parágrafo único do art. 2 0 e ao art. 30, os quais atribuem
competência a órgãos de outro Poder, ferindo o princípio da
autonomia, constitucionalmente consagrado.

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

870/2000, no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 2 0 a seguinte redação:
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"Art. 2° -.
Parágrafo único - A escolha das atividades e metodologias

adequadas ao desenvolvimento do Programa ficará a cargo dos
professores, devendo constar do projeto pedagógico da escola.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - O Programa deverá ser avaliado ao final da prazo previsto

para sua implantação, visando à tomada de decisão sobre sua
continuidade.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José

Milton.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°909/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei
em tela dispõe sobre a fabricação de medicamentos genéricos pela
Fundação Ezequiel Dias - FUNED.

O projeto foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Saúde manifestou-se, quanto ao mérito,
pela aprovação do projeta na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Saúde.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo destinar 50% do lucro

líquido resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais
à Fundação Ezequiel Dias - FUNED. Os recursos serão utilizados na
aquisição de matéria-prima para a fabricação de medicamentos
genéricos necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições
públicas, autarquias e outras, bem como para o atendimento a
estabelecimentos particulares.

A distribuição do lucro liquido da Loteria do Estado encontra-se
prevista no art. 40 da Lei n° 6265, de 18112173, alterado pelas Leis n°

LÁk



626
7.857, de 18111180, e 9.924, de 2017189.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, estabelece novos percentuais de distribuição dos recursos,
reduzindo à metade as atuais destinações, de forma a se obter, para a
Fundação Ezequiel Dias, um percentual de 50%.

A Comissão de Saúde propõs as Emendas n o
s 1 e 2 ao Substitutivo

n o 1. Concordamos com a Emenda n° 1, que dispõe que os
medicamentos genéricos serão destinados aos estabelecimentos
filantrópicos, em substituição aos particulares, que visam ao lucro.

Opinamos pela rejeição da Emenda n° 2, que acrescenta ao inciso
VIII do art. 41 da Lei no 6.265, de 18112173, a expressão "alterando-se,
se necessário, o orçamento do Estado", tendo em vista que, no
aspecto financeiro, não haverá impacto no orçamento estadual com a
implementação do projeto.

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

909100, no 10 turno, na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda n°
1, e pela rejeição da Emenda n°2.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise -

Miguel Martini - Olinto Godinho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°984/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto em epígrafe pretende
alterar a Lei n° 13.452, de 121112000, que cria o Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 415/2000, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para ser submetida a exame preliminar
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa basicamente a alterar a Lei n°

13.452 de 12/1/2000, que criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento
de Transportes - FUNTRANS.

A alteração que se pretende introduzir com o acréscimo dos incisos
IX e X ao art. 80 da mencionada lei, consiste na inclusão de mais dois
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membros na composição do grupo coordenador do FUNITRANS.

A Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, com as alterações impostas
pela Lei Complementar n° 36, que trata da criação de fundos, define
apenas a composição mínima do grupo coordenador. Entretanto
entendemos que não existe nenhuma imposição legal, quanto ao
limite máximo de integrantes do grupo coordenador.

Desse modo, incluir, no grupo coordenador do FUNTRANS, um
representante da Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado de Minas Gerais - FETRAM - e um da
Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de
Minas Gerais - FETCEMG - nos parece extremamente democrático,
pois propiciará a participação da sociedade civil organizada na
discussão, na condução e no acompanhamento da política de
transportes a ser implementada no Estado.

As federações citadas são entidades que congregam vários
sindicatos de empresas de transportes de passageiros e de cargas do
Estado.

No tocante à iniciativa, não vislumbramos nenhum óbice de natureza
constitucional a que membro deste Poder possa iniciar o processo
legiferante.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°984/2000.
Saladas Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Doutor Viana, relator - Maria Tereza Lara

- Paulo Piau - Hely Tarqüínio.
O PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.006/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°
: 1.00612000 dispõe sobre a divulgação da relação de obras

contratadas pelos órgãos das administrações públicas direta e indireta
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no "Minas Gerais" do dia 111512000, o projeto foi
! distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
. Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188 c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
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a matéria vem a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame visa a estabelecer a obrigatoriedade de os

órgãos das administrações públicas direta e indireta do Estado de
Minas Gerais divulgarem, por meio do diário oficial e da Internet, a
relação de obras contratadas. Além disso, determina que os órgãos
enviarão à Assembléia Legislativa cópia dos editais de licitação de
obras e dos respectivos contratos.

Dessa forma, busca-se dar maior densidade ao principio da
publicidade mencionado no art. 37, "caput", da Constituição Federal, e
no art. 13, "caput", da Constituição Estadual. Ainda que não houvesse
as citadas menções, a publicidade dos atos administrativos é
elemento essencial para a configuração do Estado democrático de
direito, porque impõe a transparência e a possibilidade de controle da
gestão da coisa pública. Visa, ainda, a proposição a instrumentalizar a•
Assembléia Legislativa para que exerça o adequado controle do
Executivo, mediante o recebimento das cópias de edital de licitação
das obras e dos respectivos contratos administrativos celebrados por
órgãos da administração pública. Dessa perspectiva, vale destacar os
meios previstos no ordenamento jurídico que asseguram a publicidade
e a transparência da gestão da coisa pública, mecanismos
indispensáveis à fiscalização e ao controle da administração pública.
Nesse sentido, destaca-se o § 1 1 do art. 73 da Constituição Estadual,
segundo o qual os atos das unidades administrativas dos Poderes do
Estado, das administrações direta e indireta, sujeitar-se-ão aos
controles interno, externo e direto. O primeiro é exercido pelo próprio
Poder; o segundo, pela Assembléia Legislativa; e o último, pelo
cidadão e por entidades associativas, O § 21 do mesmo artigo
estabelece como direito da sociedade manter-se correta e
oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão,
agente político, servidor ou empregados públicos. E mais: o § 3 0 do
art 74 estabelece que "as unidades administrativas dos Poderes do
Estado e as entidades da administração indireta publicarão,
mensalmente, no órgão oficial e, facultativamente, em jornais locais,
resumo do demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no
período".
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Por seu turno, a Lei Federal n° 8.666, de 211612000, estabelece,

em seu art. 21, que o resumo dos editais das licitações, salvo no caso
da modalidade de convite, devem ser publicados no diário oficial do
Estado, bem como, nos termos do parágrafo único do art. 61, o extrato
do contrato, como condição indispensável para sua eficácia.

Vale, ainda, transcrever o art. 48 da Lei Complementar Federal n°
101, de 41512000, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências, In verbis":

"Art. 48 - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público: planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias:
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal
e as versões simplificadas desses documentos".

Destacados esses aspectos legais que envolvem a proposição em
exame, é preciso reconhecer que, assim como os direitos
fundamentais, não existe princípio constitucional absoluto. A aplicação
de um principio deve ser relativizada por outros princípios, por meio
de um processo de ponderação em que se busca o equilíbrio
adequado, de forma a assegurar a maior aplicabilidade possível a um
principio, com o menor comprometimento dos demais. Na matéria em
exame, o princípio da publicidade encontra limites nos princípios da
razoabilidade e da economicidade. Formulemos um exemplo extremo
para compreender a questão ora apresentada: não seria razoável
exigir da União que publicasse no Diário Oficial o nome dos aprovados
nos vestibulares das instituições de ensino superior, porque seriam
necessárias várias páginas com nomes de candidatos, representando
um elevado custo para a administração pública. Nesse exemplo,
responde satisfatoriamente ao princípio da publicidade a fixação da
lista dos aprovados em locais públicos e a sua divulgação por meio
eletrônico.

A publicação dos dados mencionados na proposição em exame no
diário oficial evidencia um excesso desarrazoado, tendo em vista que
os órgãos e as entidades da administração pública devem publicar
mensalmente sua execução orçamentária, a prestação de contas do
Estado é encaminhada ao Tribunal de Contas e submetida à
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Assembléia Legislativa e os contratos e termos aditivos são
publicados na forma da Lei n°8.666, de 1993.

A publicação do resumo dos editais e dos contratos no diário oficial,
e a existência de arquivo cronológico no poder público dos contratos
que celebra, na forma do art. 60 da Lei n° 8.666, de 1993, tornam
excessiva a regra de que a Assembléia Legislativa mantenha arquivo
similar, que exigirá espaço físico considerável, em virtude do elevado
número de contratos de obras celebrados pelo Estado. Ademais,
compete ao Tribunal de Contas do Estado "examinar a legalidade de
ato dos procedimentos licitatôrios, de modo especial dos editais, das
atas de julgamento e dos contratos", nos termos do inciso XIV do art.
76, destacando-se que esse órgão auxiliar da Assembléia Legislativa
possui Câmara de Licitação, de acordo com o § 6 0 do mesmo artigo
da Constituição Estadual.

E louvável, no entanto, a determinação de que as informações
referentes às contratações de obras públicas sejam postas à
disposição por meio eletrônico, na esteira do que estabelecem a
citada lei complementar federal e a Lei Estadual n° 13.496, de
5/4/2000, que dispõe sobre a implantação do projeto de Serviço
Integrado de Administração Financeira - SIAF-Cidadão.

Não se deve aprovar uma lei com poucos artigos se a matéria já foi
tratada por diploma estadual. Nesse sentido, estamos apresentando
substitutivo que inclui a determinação na Lei n° 13.496, de 2000,
visando a assegurar sistematização ao ordenamento jurídico estadual.
Do rol de informações constantes no art. 2 1 do projeto em exame,
retiramos apenas a expressão "a extensão da obra", porque esse
dado cabe a um número restrito de casos, estando contemplado, de
qualquer forma, em sua descrição mencionada na alínea 1".

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.00612000 na forma do
seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n o 13.496, de 5 de abril de 2000, que dispõe sobre a

implantação do projeto Serviço Integrado de Administração Financeira
- SIAFI-Cidadão.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 31 da Lei n° 13.496, de 5 de abril de 2000, fica

acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a § 11:
"Art. 3°- ...................................................................
§ 21 - Constarão no acervo a que se refere o "caput" as seguintes

informações sobre cada obra contratada pelo Estado:
- o tipo e a sua descrição;

II - a pessoa jurídica ou física responsável pela execução da obra;
III - a data da contratação e a data do início da execução;
IV - sua localização;
V - o valor total da obra e o valor efetivamente pago;
VI - a situação da obra, se em andamento ou paralisada, indicando-

se o percentual que já foi executado;
VII - a data prevista para a sua conclusão;
VIII - a fonte dos recursos.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Paulo Piau -

Doutor Viana - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.01212000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
epígrafe objetiva acrescentar o § 2 0 ao art. 1 1 da Lei n° 12.170, de
1996, renumerando-se o seu parágrafo único para § 11.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 111512000, 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 de Constituição e Justiça
emitir parecer sobre a juridicidade, a constitucional idade e a
legalidade da matéria.

Fundamentação
Nos termos da Lei n° 12.170, de 1996, a Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral contém, em sua estrutura
orgânica, a Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR. A proposição em exame tem por escopo estabelecer que
essa Superintendência tenha como área de atuação os municípios do
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Estado integrantes do Polígono das Secas e os Municípios de
Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Gouvêia,
Inimutaba, Joaquim Felicio, Monjolos, Morro da Graça, Presidente
Juscelino, Santo Hipólito e Três Marias.

Segundo o autor da proposição, os municípios da região que se
convencionou denominar Centro de Minas não são beneficiados com
os planos e programas governamentais de indução ao
desenvolvimento regional, apesar de apresentarem indicadores
sócioeconõmicos semelhantes aos do Norte de Minas e do vale do
Jequitinhonha.

Não obstante a relevância da iniciativa, a proposição encontra óbice
de natureza constitucional à sua tramitação nesta Casa. Isso porque a
SUDENOR pertence à estrutura do Poder Executivo, notadamente a
uma Secretaria de Estado, e não cabe ao Poder Legislativo interferir
na área de atuação dessa unidade administrativa, o que equivaleria a
violar o preceito constitucional da separação e da independência dos
Poderes, inscrito no art. 60 da Constituição Estadual, além de infringir
o art. 90, inciso XIV, da referida Cada, o qual atribui ao Governador do
Estado a competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo. Ademais, cumpre
ressaltar que a ação governamental por meio da SUDENOR se faz de
forma integrada com as ações e os programas estabelecidos no Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que, por sua vez, é
executado de forma articulada com o Plano Plurianual de Ação
Governamental - conforme dispuser a lei orçamentária anual. Cabe à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
coordenar a execução do PMDI.

A medida proposta, por não estar em consonância com os referidos
ordenamentos, não encontra apoio constitucional.

Assim, tendo em vista os motivos alegados, somos levados à
seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei n° 101212000.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Doutor Viana, relator - Paulo Piau - 1-lely

Tarqüínio - Maria Tereza [ara.
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PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.01 8/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em

epígrafe veda ao Executivo a retenção de pagamentos devidos
relativos a direitos pecuniários constitucionais e legais dos servidores
públicos.

Publicada no 'Diário do Legislativo" em 131512000, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, cio o ai. 102, li I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos temias da proposição, fica vedada ao Executivo a retenção de

pagamentos devidos relativos a direitos pecuniários constitucionais e
legais dos servidores públicos. Estabelece, ainda, que a vigência da
lei dar-se-á 180 dias após a sua publicação.

A instituição de uma vedação no ordenamento jurídico pressupõe
que aquilo que se quer interditar seja permitido pelo sistema legal,
quer expressamente, quer pela inexistência de uma norma proibitiva a
respeito. Assim, somente a partir da edição do preceito proibitivo é
que a prática da conduta ou do comportamento objeto da vedação
passa a constituir um ilícito. Essa consideração, por si, já revela a
inconsistência da proposição em exame, visto que ela tem por escopo
vedar a retenção, pelo Executivo, de pagamentos devidos aos

a servidores públicos em razão de direitos legais e constitucionais,
o como se tal comportamento encontrasse respaldo em nossa ordem

jurídica.
Com efeito, não é dado ao poder público reter verbas pecuniárias

que, de direito, pertencem aos servidores públicos. Não obstante tal
vedação, é comum que se verifiquem atrasos nas datas de
pagamento dessas verbas, em razão de dificuldades de caixa. Há
Estados da Federação que costumam atrasar vários meses os
salários de seus servidores. Nesses casos, o panorama econômico
desfavorável recusa aplicabilidade prática às disposições jurídicas que
determinam a efetuação do pagamento. Trata-se, pois, de problema
que refoge à esfera estritamente jurídica.
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Portanto, à vista das razões aduzidas e considerando

especialmente o fato de que o projeto preconiza uma vedação que a
ordem legal já contempla, resulta claro que falta à proposição uma das
notas características e essenciais a toda norma jurídica: a nota da
inovação, a capacidade de alterar o ordenamento jurídico, dotando-o
de conteúdo novo. A ausência desse atributo retira o caráter de
juridicidade da proposição, comprometendo-a já em seu nascedouro.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.018/2000.
Saia das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Doutor Viana, relator - Hely Tarqüínio -

Maria Tereza Lara - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.037/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em epígrafe cria a
Ouvidoria do Turismo e dá outras providências.

Publicada em 191512000, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.03712000 tem por objetivo criar a Ouvidoria do

Turismo, na condição de órgão auxiliar do Poder Executivo na
fiscalização, recepção, tramitação e encaminhamento de sugestões,
denúncias, propostas e atividades relacionadas ao setor do turismo no
Estado.

Para tanto, cria o cargo de Ouvidor do Turismo, com remuneração
equivalente à percebida por Secretário Adjunto de Estado. Esse
Ouvidor será indicado pelo Conselho Estadual de Turismo, em lista
tríplice, e nomeado pelo Governador do Estado.

A Ouvidoria contará com uma assessoria técnica, composta de
servidores cedidos pelos demais órgãos e entidades da administração
pública, a partir de proposta do Ouvidor.

O projeto estabelece, ainda, que as despesas decorrentes da
execução da lei correrão à conta de dotações orçamentárias
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consignadas especificamente na lei de meios.

Portanto, a proposição trata da organização administrativa e da
criação de cargo de recrutamento amplo no âmbito do Poder
Executivo.

Conquanto caiba à Assembléia Legislativa dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, entre elas a criação de cargos
públicos e a estruturação de secretarias de Estado, órgãos autônomos
e entidades da administração indireta, a iniciativa de leis versando
sobre tais assuntos, no caso, é reservada pela Constituição do
Estado, no art. 66, III, ao Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, a proposição em exame padece de vício formal de
inconstitucionalidade, o qual, todavia, pode ser sanado pelo
Governador do Estado, em virtude do disposto no § 2 0 do art. 70 da
Carta mineira.

Cabe-nos lembrar, na oportunidade, que a instituição da Ouvidoria
da Policia partiu de iniciativa parlamentar.

Assim sendo, estamos lançando mão, neste parecer, da regra
estabelecida no mencionado § 21, para que o Projeto de Lei n°
103712000 possa ser examinado quanto aos aspectos de
conveniência e oportunidade, no âmbito das comissões de mérito.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.03712000.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Maria Tereza Lara, relator - Paulo Piau -

Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.052/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em
epígrafe declara Área de Proteção Ambiental a região situada nos
Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, lbirité, Itabirito,
Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 261512000, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
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art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos	examinar	os	aspectos	de	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.05212000 declara Área de Proteção Ambiental -

APA SUL-RMBH (Região Metropolitana de Belo Horizonte) - a região
situada nos Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, lbirité,
Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara, com a
delimitação geográfica constante em seu anexo.

A bem da verdade, a proposição busca conferir "status" de lei às
medidas preconizadas no Decreto n° 35.624, de 8/6/94, alterado pelo
Decreto n° 37.812, de 813196. De acordo com o Deputado Luiz Tadeu
Leite, autor do projeto, essa iniciativa é justificável, entre outros
motivos, porque "decretos podem ser alterados mediante simples
assinaturas, ao passo que a lei, para ser modificada, exigirá nova
tramitação por esta Assembléia".

No caso especifico, não vislumbramos óbice à transformação
pretendida. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos
por meio de lei tem fundamento no art. 225, § 1, III, da Constituição
da República, nos termos seguintes:

"Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

§ 10 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção".

A Lei Federal n° 6.902, de 1981, disciplina a criação de estações
ecológicas e áreas de proteção ambiental. De conformidade com essa
lei, tais unidades de conservação podem ser criadas por meio de
decreto. E o caso mais comum. Mas a lei também pode fazê-lo, com
base no princípio do paralelismo das formas, conforme o citado
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comando constitucional. Nesse sentido, tramita nesta Casa o
Projeto de Lei n° 498199, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade e o uso alternativo do solo no Estado, da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que determina,
expressamente, a obrigação de criação de espaços territoriais
especialmente protegidos por lei específica. E, na verdade, a forma
mais correta. Até porque a alteração de limites, quando importe a
diminuição da área ou a supressão de atributos de preservação ou
conservação, depende de lei, mesmo quando a unidade de
conservação tenha sido criada por decreto. Outro aspecto a ser
levado em consideração em relação ao instrumento legal é que o
controle social é melhor exercido pela comunidade e pelo próprio
poder público. Como se sabe, cabe ao Ministério Público,
constitucionalmente, promover o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos.

Com relação à iniciativa parlamentar, também não vislumbramos
óbice à tramitação do projeto. No entanto, a proposição contém
algumas falhas, sanadas por meio das Emendas n°s 1 e 2, que
apresentamos na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.05212000 com
as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Inclua-se, no projeto, o seguinte anexo:

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

Memorial Descritivo da APA SUL-RMBH
O memorial descritivo que compreende a APA SUL-RMBH foi

elaborado com base nas cartas do IBGE, escala 1:50.000 - Folhas:
SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte; SF-23-X-A-111-1 Rio Acima; SF-23- X-
A-I11-2 Acuruí; SE-23-Z-C-VI-4 Caeté; SF-23-X-A-1-1 Catas Altas; SF-
23-X-A-111-3-Ml-2573-3 Itabirito; SF-23-X-A-11-2 Brumadinho; SF-23-X-
A-111-4-Ml-2573-4 Ouro Preto e escala 1:100.000 - Folha SE-23-Z-D-IV
Itabira e tem a seguinte descrição: inicia-se no encontro da antiga
estrada BH/Nova Lima e o aqueduto da COPASA, (ponto 1); daí
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segue por esta estrada em direção à cidade de Nova Lima até seu
encontro com a divisa municipal de Belo Horizonte e Sabará (ponto 2);
segue por esta divisa intermunicipal até a nascente do córrego
Triângulo e daí à jusante deste córrego até sua confluência com o
córrego Cubango ou André Gomes (ponto 3); segue a montante deste
córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica
1.100m (mil e cem metros) (ponto 4); segue por esta curva de nível
até seu encontro com o 2 1 afluente da margem esquerda do córrego
Jambreiro, de montante para jusante (ponto 5); segue a jusante deste
canal até seu encontro com o córrego do Jambreiro (ponto 6); segue a
jusante deste córrego até sua confluência com o córrego Carioca
(ponto 7); segue a montante deste córrego até sua confluência com o
córrego Carrapato (ponto 8); segue em direção à nascente deste
córrego até a MG-030 (ponto 9); segue por esta rodovia rumo E até
seu cruzamento com o córrego Estrangulado (ponto 10); segue a
jusante deste córrego até sua confluência com o ribeirão da Mutuca
(ponto 11); segue a jusante deste ribeirão até sua confluência com o
ribeirão dos Cristais - Folha SF-23-X-A-111-1 Rio Acima (ponto 12);
segue a jusante deste ribeirão até sua confluência com o 1 1 afluente
da margem direita, de montante para jusante, após o córrego dos
Pires (ponto 13): segue a montante deste córrego até o divisor de
águas entre o ribeirão dos Cristais e o córrego Bela Fama (ponto 14);
segue por este divisor em direção N, infletindo para E e SSE até o rio
das Velhas (ponto 15); segue a jusante deste rio até sua confluência
com o ribeirão da Prata - Folha SE-23-Z-C-Vl-3 Belo Horizonte (ponto
16); segue a montante deste ribeirão até sua confluência com o
córrego da Cachoeira - Folha SE-23-Z-C-lV-4 Caeté (ponto 17); segue
a montante deste córrego até sua nascente na serra do Espinhaço
(ponto 18); segue por este divisor em direção NE até a nascente do
córrego Vieira (ponto 19); segue a jusante deste córrego até sua
confluência com o rio São João (ponto 20); segue a montante deste
rio até sua confluência com o córrego Lagoa do Fundão - Folha SF-
23-X-A-111-2 Acurui (ponto 21); segue a montante deste córrego até
sua nascente (ponto 22); segue rumo SE ultrapassando o divisor de
águas até a nascente do córrego Botafogo (ponto 23); segue a jusante
deste córrego até sua confluência com o rio Conceição (ponto 24);
segue a jusante do rio Conceição até sua confluência com o ribeirão
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Caraça - Folha SE-23-Z-D-IV Itabira (ponto 25); segue a montante
deste ribeirão até sua confluência com o córrego Brumadinho - Folha
SF-23-X-B-1-1 Catas Altas (ponto 26); segue a montante deste córrego
até sua confluência com o córrego Quebra Ossos (ponto 27); segue a
montante deste córrego até seu cruzamento com a curva de nível de
cota altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 28): segue por esta curva
de nível em direção preferencial S/SE até o cruzamento com o ribeirão
Maquiné (ponto 29); segue a montante deste ribeirão até sua
nascente e daí ao divisor de águas entre os córregos Quebra Ossos e
Paracatu (ponto 30); segue por este divisor em direção sul até o limite
dos municípios de Santa Bárbara e Mariana (ponto 31); segue em
direção preferencial 3W, acompanhando os limites entre os
municípios de Santa Bárbara/Mariana, Santa Bárbara/Ouro Preto e
Santa Bárbara/Itabirito até o ponto cotado 1.627m (mil seiscentos e
vinte e sete metros) na serra do Espinhaço - Folha SF-23-X-A-111-2
Acurui (ponto 32); segue em direção 3W pelo divisor de águas dos
córregos do Lobo e Curral de Pedras até seu encontro com o rio das
Velhas (ponto 33); segue a jusante do rio das Velhas até a represa do
rio de Pedras (ponto 34); daí segue a margem sul desta represa em
direção W até o encontro com o córrego Farinha Seca (ponto 35);
segue a montante deste córrego até sua confluência com o córrego
das Palmeiras (ponto 36); segue a montante deste córrego, passando
pela Folha SF.23-X-A-lll-2-Ml- 2573-4 Ouro Preto, até sua nascente -
Folha SF.23-X-A-111-1-Ml- 2573-3 Rio Acima (ponto 37); segue pelo
divisor de águas dos córregos Chancudo e Agua Suja passando pelos
pontos cotados 1.053m (mil e cinqüenta e três metros), 1.082m (mil e
oitenta e dois metros) e 1.083m (mil e oitenta e três metros) até as
coordenadas 7.764.000 N (ponto 38); segue por esta coordenada em
direção W até o cruzamento com o rio Itabirito (ponto 39); segue a
montante deste rio até sua confluência com o córrego da Onça (ponto
40); segue a montante deste córrego até sua confluência com o
córrego Sumidouro (ponto 41); segue a montante deste córrego até
seu encontro com o terceiro canal de drenagem da margem direita, de
montante para jusante (ponto 42); segue a montante deste canal de
drenagem até sua nascente (ponto 43); dai passa pelo divisor de
águas dos córregos Sumidouro e Carioca até a nascente do 70
afluente da margem esquerda do córrego Carioca, de montante para
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jusante (ponto 44); segue a jusante deste afluente até seu encontro
com o córrego Carioca - Folha SF-23-X-A-111-3-Ml-2573-3 Itabirito
(ponto 45); segue a montante deste córrego até sua nascente na serra
das Serrinhas (ponto 46); segue em direção preferencial NW,
passando pelo ponto cotado 1.519m (mil quinhentos e dezenove
metros), 1.387m (mil trezentos e oitenta e sete metros), 1.372m (mil
trezentos e setenta e dois metros), 1.334m (mil trezentos e trinta e
quatro metros), 1.402m (mil quatrocentos e dois metros), 1.479m (mil
quatrocentos e setenta e nove metros), pelo divisor de águas do
ribeirão do Silva e do córrego Padre Domingos, passando pelo
loteamento Balneário Agua Limpa, até o encontro com a estrada que
liga a BR-040 a este loteamento - Folha SF-23-X-A-111-1 Rio Acima
(ponto 47); segue por esta estrada até seu cruzamento com a BR-040
(ponto 48); segue no sentido W, atravessando a cumeeira da serra da
Moeda, até a nascente do córrego Campinho (ponto 49); segue a
jusante deste córrego até sua confluência com o córrego Três Barras -
Folha SF-23-X-A-11-2 Brumadinho (ponto 50); segue a jusante deste
córrego até seu 70 afluente da margem direita, a partir deste ponto de
montante para jusante (ponto 51); segue a montante deste afluente
até sua nascente e daí ao divisor de águas dos córregos da Estiva e
Três Barras (ponto 52); segue por este divisor em direção W até a
nascente do 20 afluente da margem esquerda do ribeirão Aranha, de
montante para jusante (ponto 53); segue a jusante deste afluente até
o ribeirão Aranha (ponto 54); segue em direção N até a curva de nível
de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 55); segue por
esta curva em direção NE infletindo para NW até a nascente do 100
afluente da margem esquerda do ribeirão Piedade, de montante para
jusante (ponto 56); segue a jusante deste afluente até sua confluência
com o ribeirão Piedade (ponto 57); segue a montante deste ribeirão
até sua confluência com o córrego Pau Branco (ponto 58); segue a
montante deste córrego até o seu encontro com a curva de nível de
cota altimétrica 1.100m (mil e cem metros) - Folha SF-23-X-A-111-1 Rio
Acima (ponto 59); segue por esta curva de nível até a nascente do
oitavo afluente da margem esquerda do córrego Fundo, de montante
para jusante - Folha SF-23-X-A-11-2 Brumadinho (ponto 60); segue a
jusante deste afluente até a sua confluência com o córrego Fundo
(ponto 61); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o
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córrego da Areia (ponto 62); segue a jusante deste córrego até sua
confluência com o ribeirão Casa Branca (ponto 63); segue a montante
deste ribeirão até seu encontro com o córrego da índia (ponto 64);
segue a montante deste córrego até seu encontro com a curva de
nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 65); segue
por esta curva de nível em direção preferencial W e posteriormente N
e E contornando a serra Três Irmãos, até o encontro com o córrego
Camargo (ponto 66); segue a montante deste córrego até atingir a
curva de nível cota altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros)
(ponto 67); segue por esta curva de nível até atingir a nascente do 3°
afluente da margem esquerda do córrego Taboão, de montante para
jusante (ponto 68); segue a jusante deste afluente até atingir a curva
de nível de cota altimétrica 920m (novecentos e vinte metros) (ponto
69); segue por esta curva de nível até atingir o 51 afluente da margem
direita do córrego Taboão (ponto 70); segue a montante deste afluente
até atingir a curva de nível de cota altimétrica 1.000m (mil metros)
(ponto 71); segue por esta curva de nível em direção preferencial NE
até o cruzamento com o córrego Barreirinho (ponto 72); segue a
montante deste córrego até o cruzamento com a curva de nível de
cota altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) (ponto 73); segue por
esta curva de nível em direção preferencial NE até atingir o divisor de
águas da bacia de captação do córrego Barreiro, situada no ponto de
coordenadas 200.00' Lat S e 440.00' Long W (ponto 74); segue por
este divisor de águas em direção preferencial N até a curva de nível
de cota altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) - Folha SE-23-
2C-V-4 Contagem (ponto 75); segue por esta curva em direção E até
seu encontro com o 50 afluente da margem esquerda do córrego
Barreiro, de jusante para montante (ponto 76); segue a montante
deste afluente até o encontro com a curva de nível de cota altimétrica
1.040m (mil e quarenta metros) - Folha SE-X-A- 111-1 Rio Acima (ponto
77); segue por esta curva em direção preferencial NE até o encontro
com o 30 afluente da margem esquerda do córrego Cercadinho, de
montante para jusante (ponto 78); segue por este afluente a jusante
até sua confluência com o córrego Cercadinho (ponto 79); segue em
direção SSE até o ponto contado 1.165m (mil cento e sessenta e
cinco metros) no divisor de águas dos córregos Cercadinho e Leitão
(ponto 80); segue em direção E até encontrar as coordenadas

rÁ



642
610.000m E e 6.791.000m N (ponto 81); segue por esta
coordenada em direção S até o divisor de águas entre o ribeirão da
Mutuca e o córrego Cercadinho (ponto 82); segue por este divisor em
direção NE até a curva de nível de cota altimétrica 1.160m (mil cento e
sessenta metros) (ponto 83); segue por esta curva em direção NE até
a nascente do córrego do Acaba Mundo (ponto 84); segue a jusante
deste córrego até seu encontro com a curva de nível de cota
altimétrica 1.100m (mil e cem metros) (ponto 85); segue por esta
curva de nível até seu encontro com o 1° afluente da margem
esquerda do córrego da Mangabeira, de montante para jusante (ponto
86); segue a montante deste afluente até sua nascente e daí até seu
encontro com a curva de nível de cota altimétrica 1.200m (mil e
duzentos metros) (ponto 87); segue por esta curva de nível até o
divisor de águas dos córregos da Mangabeira e da Serra (ponto 88);
segue por este divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota
altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 89); segue em direção E/NE até
o divisor de águas dos córregos São Lucas e da Serra (ponto 90);
segue por este divisor em direção E/NE até o ponto mais próximo da
nascente do córrego São Lucas e daí até esta nascente (ponto 91);
segue a jusante deste córrego até o aqueduto da COPASA (ponto 92);
segue por este aqueduto até o ponto inicial desta descrição.".

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 21, a expressão "abastecimento da Região

Metrocolitana de Belo Horizonte (RMBH)" por "abastecimento da
popu ição da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)".

Sak das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Paulo Piau -

Hely Tarqüínio - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.059/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a gratuidade de serviços prestados pelo Estado
por meio da Internet.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 251512000, a proposição vem
a esta Comissão para receber parecer quanto à sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 188,
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c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
Estabelece o projeto de lei em análise que será gratuito o acesso,

por meio da Internet, às informações prestadas por órgãos e
entidades da administração direta e indireta do Estado, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas.

A proposição encontra apoio no art. 37 da Constituição da
República, o qual dispõe que a administração pública direta, indireta e
as fundações de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios obedecerão, entre outros, ao
princípio da publicidade. Conseqüentemente, sendo a publicidade
obrigatória, o acesso à informação deve ser gratuito, para que os mais
desfavorecidos não sejam prejudicados por falta de acesso às
informações.

A cobrança pelo acesso a informações disponibilizadas pela
Imprensa Oficial, por meio da Internet, não tem respaldo legal. Com
efeito, o art. 50, inciso XIV, da Cada Magna assegura a todos o acesso
à informação.

Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles, "publicidade é a
divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus
efeitos externos. Daí porque as lei, atos e contratos administrativos,
que produzem conseqüências jurídicas fora dos órgãos que os
emitem, exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é,
perante as partes e terceiros" ("Direito Administrativo Brasileiro". 13a
edição, pág. 64).

Continuando, assevera o saudoso mestre: "A publicidade não é
elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por
isso mesmo os atos irregulares não se convalidam com a publicação,
nem os regulares a dispensam para sua exeqüibilidade, quando a lei
ou o regulamento a exige" (op.cit, pág. 65).

Cumpre salientar, por ser oportuno, que nenhum Estado membro
tem cobrado pelo acesso às informações oficiais fornecidas pela
Internet, conforme pesquisa feita na própria rede, na página da
Imprensa Oficial.

Ademais, a matéria em análise não implica prejuízo financeiro para o
Estado, já que a disponibilização das informações por meio da Internet
tem custo irrisório, acrescentando pouco valor às despesas que o
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poder público já tem com a publicação no "Minas Gerais".

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucional idade do Projeto de Lei n° 1.059/2000.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Maria Tereza

Lara - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.077/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 120/2000, tem
por objetivo dar nova redação ao "caput" do art. 6 0 e ao inciso III do
art. 81 da Lei n°11.392, de 6/1/94.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/6/2000, o projeto foi
preliminarmente distribuído a esta Comissão para ser submetido a
exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, 1H, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a dar nova redação aos arts. 6 0 e 80

da Lei n° 11.392, de 611194, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FUNJDEURS - e dá outras providências.

A alteração pretendida se faz necessária em virtude da edição da
Lei n° 13.341, de 28110/99, que extinguiu a Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais, a qual era a gestora do FUNDEURB, sendo
necessária e urgente a sua substituição.

Segundo o inciso 1 do art. 24 da Constituição da República é da
competência do Estado membro a criação de fundos, a seguir
transcrito:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;".

O projeto, ao propor um novo gestor para o FUNJDEURB, oi. seja, a
substituição da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais pela
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, está em
consonância com a Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, com as
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alterações sofridas pela Lei Complementar n° 36, de 18/1/95, que
trata da criação de fundos.

Quanto à iniciativa, a matéria não é privativa de qualquer órgão ou
Poder, sendo permitido ao Chefe do Executivo, neste caso, iniciar o
processo legislativo, de acordo com o que dispõe o "caput do art. 65
da Constituição Estadual.

Assim, não verificamos nenhum óbice à tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.07712000.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Maria Tereza

Lara - Agostinho Silveira - Bené Guedes.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 109199

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela é do Deputado Gil Pereira e tem por escopo
autorizar o DER-MG a doar à Sociedade São Vicente de Paulo o
imóvel que menciona, situado no Município de Francisco Sá.

Aprovado o projeto no 10 turno, na forma proposta, compete agora a
esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2 1 turno, atendo-se aos
limites estabelecidos pelo art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo o texto do projeto de lei em tela, a pretendida doação tem

por fim legalizar a situação da Casa do Menor Brejeiro, que já se
encontra em funcionamento no imóvel, outrora ocioso. Consubstancia,
pois, medida de grande relevância social, tendo em vista as atividades
ali desenvolvidas, voltadas para o atendimento e o amparo a menores.

Reafirmamos, conforme foi fundamentado por esta Comissão em 10

turno, que, sendo a doação gratuita, não caberá ao Estado nenhum
ônus, tampouco causará impacto na lei orçamentária anual.

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

109/99 no 2° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise -
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Miguel Martini.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 185199
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe

reduz a aliquota de ICMS em operações internas destinadas ao
comércio.

Aprovado no 1 1 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, retorna o projeto,
para apreciação, a esta Comissão, no 20 turno.

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, em anexo,
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela prevê a redução em 213 da alíquota do ICMS

incidente nas operações internas com mercadorias industrializadas,
semi-acabadas e semi-elaboradas, destinadas ao comércio e à
indústria.

Sabendo-se que a alíquota genérica do ICMS nas operações
internas em Minas Gerais é de 18%, o redutor de 213 resultará na
alíquota direta de 12%, que equivale à alíquota interestadual vigente
na região Sudeste, conforme a Resolução n° 22, de 1989, do Senado
Federal. Assim sendo, a redução pretendida não depende de prévia
deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -,
conforme o disposto no art. 155, inciso VI, da Constituição Federal,
que permite seja a alíquota interna igualada à interestadual.

No entanto, durante a tramitação do projeto, no dia 4/5/2000, passou
a vigorar a Lei Complementar Federal n° 101, a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal, que, em seu art. 14, inciso II, exige que
qualquer benefício fiscal, entre os quais a redução de alíquota, seja
compensado com aumento ou majoração de tributo para recompor a
receita tributária.

De acordo com dados da Assessoria Econômica da Secretaria de
Estado da Fazenda, a perda de receita do ICMS estimada para o
exercício financeiro de 1999, em razão das desonerações das
exportações determinada pela Lei Complementar Federal n° 87, de
1996, a chamada Lei Kandir, atingiu 20,7% e 9,6% em relação à
receita total do Estado.

Sabendo-se que a União não tem efetuado o repasse de valores
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destinados à compensação financeira do Estada de Minas Gerais,
um dos que mais perderam com a Lei Kandir, em razão de seu perfil
exportador de produtos como o café e o ferro gusa, fica evidente que
o Estado está impossibilitado de recompor a brutal perda de receita
tributária.

Apesar da louvável preocupação do Deputado Ermano Batista em
estabelecer maior competitividade para os produtos mineiros em
relação aos de outros Estados, a pretendida redução da alíquota
esbarra nos rigores da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de
provocar um forte impacto negativo na receita tributaria que compõe a
arrecadação global da qual o Estado necessita para movimentar a
enorme máquina administrativa.

Por essas razões de fato e de direito, não é recomendável a
aprovação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei

n° 185/99.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Miguel Martini -

Mauro Lobo.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 185/99
Reduz aliquota de ICMS em operações internas destinadas ao

comércio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Nas operações internas, no Estado de Minas Gerais, de

mercadorias industrializadas, semi-acabadas e semi-elaboradas,
destinadas ao comércio e à indústria, a alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e lnterrnunicipal e de
Comunicação - ICMS - será reduzida a 213 (dois terços) daquela
aplicada quando destinadas ao consumo.

§ 1 0 - A alíquota a que se refere o "caput" será arredondada, para
mais ou para menos, quando houver fração e esta for,
respectivamente, maior que 0,5 (cinco décimos) ou, então, igual ou
inferior a 0,5 (cinco décimos).

§ 21 - A alíquota de que trata o "caput" não poderá ser inferior à
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prevista para as operações interestaduais, ressalvado o disposto
no inciso VI do § 20 do art. 155 da Constituição Federal.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 358199
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo tornar obrigatória a notificação ao órgão executivo de
trânsito sobre os recursos julgados procedentes pela Junta
Administrativa de Recursos e Infrações - JARI -, e dar outras
providências.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, volta a
proposição a esta Comissão para receber parecer em 2 1 turno,
cabendo-nos, ainda, a elaboração da redação do vencido, que segue
anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa, basicamente, a tornar obrigatória a

notificação ao órgão executivo de trânsito dos recursos julgados
procedentes pelas instâncias administrativas ou judiciais e a dar
outras providências. Dispõe, ainda, que, recebida a notificação da
infração, quando se referir a recurso provido, a autoridade
responsável pelo órgão executivo de trânsito tomará as medidas
disciplinares cabíveis contra o agente de trânsito responsável pela
autuação.

Como se depreende da proposição, a iniciativa, que se explica por si
só, não propõe que se discipline matéria de trânsito, o que seria da
competência privativa do Congresso Nacional, mas, tão-somente,
introduz procedimentos administrativos relevantes a serem
observados por servidores públicos, o que é de competência da
Assembléia Legislativa.

Ademais, está estatisticamente comprovado, conforme demonstra a
Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, por meio de
depoimento da Presidente do JARI, que cerca de 70% dos recursos
interpostos naquela junta são julgados procedentes e que não se dá
ciência ao agente de trânsito da penalidade revogada, omissão que
estimula a repetição dos erros.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
358199, em 20 turno, na forma do vencido em 1 1 turno.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago -
Agostinho Patrús.

Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 358199

Torna obrigatória a notificação ao órgão executivo de trânsito dos
recursos julgados procedentes pelas instâncias administrativas ou
judiciais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ? - Os órgãos administrativos do Estado responsáveis pela

deliberação sobre recursos propostos contra penalidades aplicadas
em virtude de infrações às leis de trânsito notificarão ao órgão
executivo de trânsito o teor das decisões exaradas.

Art. 20 - Recebida a notificação de que trata o art. 1 0, quando se
referir a recurso provido, a autoridade responsável pelo órgão
executivo de trânsito tomará as medidas disciplinares cabíveis contra
o agente de trânsito responsável pela autuação.

Art. 31 - Quando a penalidade for revista por decisão da Justiça, a
autoridade responsável pelo órgão executivo de trânsito adotará as
medidas previstas no art. 21 , com base em cópia do mandado judicial
que determinar o cancelamento da multa.

Art. 41 - Os lançamentos feitos nas fichas funcionais dos agentes de
trânsito relativos à transgressão disciplinar serão considerados para
fins de bloqueio de promoção ou de gratificação, ou, ainda, para
aplicação das penalidades previstas em lei, decreto e regulamento,
assim como para a demissão do servidor público por insuficiência de
desempenho, prevista na Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho
de 1998.

Art. 50 - A atribuição de fiscalizar e autuar em matéria de trânsito,
exercida com exclusividade por agentes funcionalmente competentes,
será efetivada dentro dos limites geográficos e nos horários
estabelecidos em escala de serviço.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°389/99
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 389/99

cria a Ouvidoria do Sistema Penitenciário.
Aprovada no 1 1 turno, na forma do vencido, retorna a proposição a

esta Comissão a fim de receber parecer de 20 turno, nos termos
regimentais.

Integra este parecer a redação do vencido no 1 0 turno.
Fundamentação

Em sua versão original, o Projeto de Lei n o 389199 propunha a
criação da Ouvidoria do Sistema Penitenciário na condição de órgão
subordinado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com
competência para, entre outras atribuições, acompanhar o
cumprimento e o término das sentenças penais dos presidiários e
receber e apurar denúncias que dificultam o cumprimento das penas,
quanto às condições da dignidade humana e do ambiente físico.

Ao examinar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou substitutivo determinando que a Ouvidoria da Polícia
acumulasse também as funções de fiscalização do sistema
penitenciário. Segundo essa Comissão, a medida resolveria o
problema de novos dispêndios por parte do erário em decorrência da
criação de mais um órgão na estrutura organizacional do Poder
Executivo, além de centralizar, numa única ouvidoria, matérias que, de
uma certa forma, estão intimamente relacionadas com os direitos
humanos.

Como se sabe, muitos sentenciados pela justiça estão cumprindo
suas penas nas cadeias públicas. Trata-se de uma anomalia que
precisa ser corrigida o mais rápido possível.

Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que constitui o
vencido em 1 1 turno. Este manteve a fusão das atribuições de
fiscalização dos agentes públicos policiais civis e militares e agentes e
autoridades penitenciárias na figura de uma única ouvidoria, a
Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário, em face da
correlação dos serviços prestados pela Secretaria da Segurança
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Pública com a Pasta da Justiça.

O vencido, portanto, inova nos seguintes aspectos:
a) cria o cargo de Ouvidor-Geral Adjunto, para substituir o Ouvidor-

Geral na sua ausência e para cuidar da gestão administrativa. Vale
lembrar que a estrutura da Ouvidoria da Polícia não prevê Ouvidor da
Polícia Adjunto;

b) equipara o cargo e os vencimentos do Ouvidor-Geral e do
Ouvidor Adjunto aos de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto
de Estado. De conformidade com a Comissão de Direitos Humanos,
essa medida se justifica porque as funções têm níveis semelhantes de
responsabilidade e competência. Atualmente, o Ouvidor-Geral da
Polícia percebe remuneração equivalente à de Secretário Adjunto de
Estado;

c) delega ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos a
tarefa de indicação do Ouvidor-Geral, suprimindo o mecanismo da
lista tríplice;

d) acrescenta à Assessoria do Sistema Penitenciário, proposta no
Substitutivo n° 1, mais um agente penitenciário e dois defensores
públicos;

e) atribui ao Ouvidor-Geral o poder de requisitar perícias,
competência não expressamente prevista para a Ouvidoria de Policia;

d) prevê a possibilidade de realização de convênios do órgão com
entidades públicas ou privadas, com a finalidade de amparar o ex-
preso na alocação ou realocação profissional; e

O inclui o Ouvidor-Geral entre os membros do Conselho de Defesa
Social, instância consultiva cujas funções têm afinidade com as
desempenhadas pela Ouvidoria da Policia e do Sistema Penitenciário.

A nosso ver, essas alterações aprimoram significativamente a
proposição original.

A instituição do "ombudsman", de origem sueca, tem se notabilizado
por ter normalmente feição unipessoal, de defesa dos direitos
fundamentais da pessoa humana. Na sua evolução histórica, o que se
tem percebido é a criação de ouvidorias especializadas. De fato, o
Estado moderno, agigantado, reclama uma estrutura mais ágil para
atender as demandas sociais. Nesse sentido, não se deve pautar a
administração pública pelo principio da centralização, num único
órgão, de competências as mais variadas. Um Estado ágil, eficiente,
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prestador de serviços públicos de qualidade somente é possível
quando promovemos a descentralização ou desconcentração de suas
atividades. No entanto, a descentralização ou desconcentração não
podem ser feitas sem critério. Em alguns casos, descentralizar ou
desconcentrar representam retrocesso, desarticulação, falta de
planejamento, perda da idéia de unidade, de política pública coerente.

Ideal seria termos um ouvidor para assuntos exclusivamente
penitenciários e outro para assuntos exclusivamente de segurança
pública. Porém, a realidade mineira atual não permite esse
desdobramento. Presos sentenciados ainda cumprem suas penas em
cadeias públicas sob a tutela de carcereiros, delegados e policiais. Há,
com efeito, um déficit enorme no Estado de estabelecimentos
penitenciários, como bem mostrou a CPI do Sistema Penitenciário. E
estabelecimentos penitenciários não se constroem de um dia para
outro, uma vez que, para tanto, são necessárias somas consideráveis
de recursos. As cadeias estão superlotadas e, talvez, por isso mesmo,
diversos mandados judiciais não são nem têm como ser cumpridos.
Afinal, onde colocar todas essas pessoas? Isso explica, porém, não
justifica, o recolhimento aos estabelecimentos prisionais somente de
presos sentenciados considerados de alta periculosidade.

Por essas razões, entendemos que a concentração na figura de uma
única ouvidoria das funções de fiscalização dos agentes penitenciários
e de policiais é adequada para o momento.

Ao final deste parecer estamos apresentando a Emenda n o 1, com o
intuito de promover a indicação do Ouvidor-Geral pelo sistema da lista
tríplice, para permitir ao Governador do Estado discricionariedade no
trato da matéria. Cabe-nos lembrar, na oportunidade, que a indicação
dos nomes para ocuparem os cargos de Procurador-Geral da
República, de Procurador-Geral de Justiça e as vagas nos Tribunais
pelo quinto constitucional se faz dessa forma. Estabelecer mecanismo
rígido para a nomeação do Ouvidor-Geral, como está previsto no
Substitutivo n° 20 , poderá trazer sérios problemas de natureza política
para a administração.

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

389199 na forma do vencido no 1" turno, com a Emenda no 1, a seguir
apresentada.
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EMENDA N° 1

Dê-se ao "caput" e ao § 1 1 do art. 4° a que se refere o art. 2° da
proposição a seguinte redação:

Art. 20 - ..............
Art. 40 - A Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário é

dirigida por um Ouvidor-Geral nomeado pelo Governador do Estado,
que o escolherá entre pessoas de ilibada reputação, indicadas em
lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução..
§ lO - Integrará a Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema

Penitenciário, em nível hierárquico imediatamente inferior ao do
Ouvidor-Geral e superior a todos os demais cargos, o Ouvidor-Geral
Adjunto da Polícia e do Sistema Penitenciário, nomeado pelo
Governador do Estado pela sistemática a que se refere o "caput", a
quem compete substituir o Ouvidor-Geral na sua falta ou ausência e
gerir administrativamente o órgão.".

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen

Santiago - Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Agostinho
Patrús.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 389199

Altera a Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a
Ouvidoria da Policia e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A ementa da Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cria a Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.".
Art. 20 - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei n° 12.622, de 25

de setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1 1 - Fica criada a Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema

Penitenciário do Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder
Executivo na fiscalização dos serviços e das atividades da policia
estadual e do sistema penitenciário.

Art. 21 - Compete à Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema
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Penitenciário:

II - receber denúncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou
indecoroso, praticado por servidor lotado em órgão de segurança
pública e do sistema penitenciário;

V - propor aos Secretários de Estado da Segurança Pública, da
Justiça e de Direitos Humanos e ao Comandante-Geral da Polícia
Militar as providências que considerar necessárias e úteis para o
aperfeiçoamento dos serviços prestados á população pelas Polícias
Civil e Militar e dos serviços do sistema penitenciário;

VII - manter, nas escolas e academias de polícia, bem como
oferecer aos agentes penitenciários, em caráter permanente, cursos
sobre democracia, direitos humanos e o papel da policia;

VIII - acompanhar o cumprimento e o término das sentenças penais
dos condenados;

IX - receber e apurar denúncias de ações que dificultem o
cumprimento das penas, quanto às condições da dignidade humana e
do ambiente físico.

Parágrafo único - A Ouvidoria-Geral manterá sigilo sobre a
identidade do denunciante ou reclamante, quando solic do, e lhe
assegurará proteção, se for o caso.

Art. 30 ............................................................................
IV - elaborar relatório trimestral de suas atividaoe e quadros

estatísticos, prestando contas públicas.
Art. 40 - A Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário é

dirigida por um Ouvidor-Geral nomeado pelo Governador do Estado e
indicado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ l - Integrará a Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema
Penitenciário, em nível hierárquico imediatamente inferior ao do
Ouvidor-Geral e superior a todos os demais cargos, o Ouvidor-Geral
Adjunto da Policia e do Sistema Penitenciário, a quem compete
substituir o Ouvidor-Geral na sua falta ou ausência e gerir
administrativamente o órgão.

§ 21 - 0 cargo e os vencimentos do Ouvidor-Geral	polícia e do



rÁ

655
Sistema Penitenciário e do Ouvidor-Geral Adjunto da Polícia e do
Sistema Penitenciário são equivalentes, respectivamente, aos de
Secretário de Estado e Secretário Adjunto de Estado.

§ 3° - E vedado ao Ouvidor-Geral da Polícia e do Sistema
Penitenciário e ao Ouvidor-Gera? Adjunto da Polícia e do Sistema
Penitenciário o exercício de cargo, emprego ou função pública
enquanto durarem seus mandatos.

Art. 50 - O Ouvidor-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário
somente poderá ser destituído do cargo pelo Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos, por falta grave incompatível com o
exercício de suas atribuições.

Art. 60 - ...............................................................................................
VI - a Assessoria do Sistema Penitenciário, exercida por dois

agentes penitenciários e dois defensores públicos.
§ 1° - São indicados:

- pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, o Delegado de
Policia;

II - pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, o oficial da Polícia
Militar;

III - pelo Procurador-Geral do Estado, o Procurador do Estado;
IV - pelo Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente, o assistente social;
V - pelo Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, o

jornalista;
VI - pelo Secretário de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos,

os agentes penitenciários e os defensores públicos.
§ 2° - As indicações serão feitas conjuntamente com o Ouvidor-

Geral.
Art. 70 - As autoridades dos órgãos da segurança pública e do

sistema penitenciário fornecerão ao Ouvidor-Geral da Polícia e do
Sistema Penitenciário, quando requisitados, perícias, dados,
informações, certidões ou documentos relativos a suas atividades, sob
pena de responsabilidade.

§ 1°- A solicitação, feita por escrito pelo Ouvidor-Geral da Polícia e
do Sistema Penitenciário, será atendida no prazo dé dez dias
contados do seu recebimento.

Z1Q
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§ 2°- Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no

parágrafo anterior, a autoridade responsável pelo órgão de segurança
pública ou do sistema penitenciário comunicará o fato, por escrito, ao
Ouvidor-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário, até setenta e
duas horas antes do vencimento do prazo, caso em que o Ouvidor
poderá prorrogá-lo por, no máximo, trinta dias.

Art. 81 - Fica reservado, no órgão oficial dos Poderes do Estado, o
espaço de uma coluna, destinado à publicação quinzenal de artigo
assinado pelo Ouvidor-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário.

Art. 91 - Os servidores da Ouvidoria-Geral serão cedidos pelo Poder
Executivo, mediante proposta do Ouvidor-Geral.".

Art. 3° - Fica indicado, para compor o Conselho de Defesa Social, na
forma do inciso VII do art. 134 da Constituição do Estado, o Ouvidor-
Geral da Policia e do Sistema Penitenciário.

Art. 40 - A Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário
poderá realizar convênios com entidades públicas e privadas, com a
finalidade de alocar profissionalmente o ex-preso.

Art. 40 - No prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, o
Poder Executivo providenciará a publicação consolidada do texto da
lei que cria a Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°464/99
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho, o

projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a propaganda e a publicidade
promovidas por órgão público e entidade sob controle direto ou
indireto do Estado.

Aprovado em 1 0 turno com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas n0'3 a 10, da Comissão de
Administração Pública, vem, agora, o projeto a esta Comissão para
receber parecer para o 20 turno, nos termos do "caput" e § 1 0 do art.
189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame, na forma do vencido em 1 1 turno, dispõe

sobre a publicidade e a propaganda promovidas por órgão público e
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entidade sob controle direto ou indireto do Estado, visando a
fortalecer a comunicação e o intercâmbio dentro do Estado e a dar
maior transparência nas relações entre o poder público e os órgãos de
comunicação, de modo a otimizar a aplicação dos recursos públicos
destinados à publicidade oficial.

Suas disposições fixam critérios para a destinação dos recursos
estaduais com publicidade, conciliando a prestação dos serviços
publicitários com o desenvolvimento integrado da indústria de
comunicação, além de critérios de melhoria na difusão da publicidade
pública em todo o território mineiro.

As emendas aprovadas em 1 0 turno aprimoram o texto do projeto,
sanando os vícios de inconstitucionalidade, aumentando a
transparência dos gastos com publicidade oficial e adequando-o ao
interesse público e aos princípios norteadores da administração
pública.

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

464199 na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°464/99
Dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão

público e entidade sob controle direto ou indireto do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - A propaganda e a publicidade promovidas por órgão público

e entidade sob controle direto ou indireto do Estado observarão as
seguintes diretrizes:

- ênfase no sentimento de cidadania, solidariedade e patriotismo;
li - valorização e preservação dos elementos da experiência

histórica e cultural do Estado;
III - busca da regionalização da comunicação;
IV - respeito à cultura dos segmentos da sociedade com os quais se

pretenda estabelecer comunicação;
V - moralidade e transparência nos procedimentos;
VI - eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos;
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VII - avaliação sistemática dos resultados.
Art. 2° - São vedadas a propaganda e a publicidade que

caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidor público.
Parágrafo único - Nos casos em que a propaganda ou a publicidade

tiver por objeto a divulgação de ato, programa, obra, serviço ou
campanha de órgão ou entidade sob controle direto ou indireto do
Estado, limitar-se-á a mensagem a divulgar os aspectos educativo,
informativo ou de orientação social.

Art. 30 - E vedado aos órgãos e às entidades a que se refere o art. 1°
veicular, direta ou indiretamente, propaganda ou publicidade de
qualquer natureza fora do território do Estado.

Parágrafo único - A vedação de que trata o "caput" deste artigo não
se aplica:

- a entidade da administração indireta que enfrente concorrência de
mercado;

II - a campanha publicitária direcionada à população de outros
Estados.

Art. 40 - Serão aplicados em empresas de comunicação do interior,
no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total dos recursos do
Estado destinados à propaganda e à publicidade.

Art. 50 - Os órgãos e as entidades a que se refere o art. 1 0 desta lei
adotarão procedimento licitatório para a contratação de agência ou
agenciador de propaganda, de empresa especializada em serviços
promocionais ou de empresa prestadora de serviços similares.

§ l - Para a realização da licitação, será constituída comissão
integrada por:

- dois representantes do órgão ou da entidade licitante;
II - dois representantes do Poder ao qual pertença o órgão ou se

vincule a entidade licitante;
III - um representante do Sindicato dos Proprietários de Jornais,

Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais - SINDIJORI-MG -;
IV - um representante do Sindicato das Agências de Propaganda do

Estado de Minas Gerais;
V - um representante do Conselho Estadual de Comunicação;
VI - um representante da Associação Mineira de Rádio e Televisão -

AMIRT -;
VII - um representante da Associação Mineira dos Representantes
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de Veículos de Comunicação - AMIRVE -;

§ 21 - No prazo de trinta dias a contar da data da solicitação oficial,
as entidades referidas nos incisos III, IV e V do parágrafo anterior
indicarão seus representantes.

§ 3°- A função de membro da comissão a que se refere o § 21 deste
artigo será exercida sem ônus para o Estado, sendo considerada de
relevante interesse público.

Ar-t. 60 - O repasse, a qualquer título, de verba pública para empresa
de comunicação dependerá de prévia comprovação de seu regular
funcionamento.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a regularidade do
funcionamento da empresa de comunicação consiste no atendimento
aos termos da legislação aplicável.

Art. 70 - Os órgãos que integram os Poderes do Estado e as
entidades sob controle direto ou indireto do Estado farão publicar
trimestralmente no órgão oficial relatório sobre os gastos com
publicidade, com as seguintes especificações:

- órgão executante ou empresa contratante;
II - objeto da publicidade;
III - empresa publicitária;
IV - valor do contrato (mensal e total);
V - período de veiculação;
Art. 80- A publicidade oficial, em sua divulgação nos meios de

comunicação, deverá estar acompanhada de um selo obrigatório,
informando o valor da campanha, o total da verba empregada, a
origem do recurso e a agência de propaganda responsável e
escolhida pelo processo licitatório.

Art. 9 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 696199

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em questão
proíbe a instalação de catracas eletrônicas em ônibus que realizem
viagens municipais ou intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

No 1° turno, o projeto foi aprovado com a Emenda n° 2.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 21 turno e
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elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em análise tem como objetivo proibir a instalação de

catracas eletrônicas em ônibus que realizem viagens municipais ou
intermunicipais no Estado de Minas Gerais, pelo prazo de cinco anos
contados da data de publicação da futura lei.

A matéria, embora indiscutivelmente afeta à Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, pois enfoca principalmente os males
do desemprego, esbarra também em questões atinentes a esta
Comissão, no que concerne à relação entre as empresas
concessionárias e o poder público.

O vencido no 10 turno não proíbe as catracas, mas preocupa-se com
o efeito danoso que a sua instalação pode gerar: o desemprego.
Dessa forma, em vez de impedir o avanço tecnológico, o projeto
aprovado no 1° turno suspende, por um prazo de dois anos, a
dispensa dos cobradores.

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

696199, no 20 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.
Saladas Comissões, 14 de junho de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dinis Pinheiro.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°696/99

Proíbe a instalação de catracas eletrônicas em ônibus que realizem
viagens municipais ou intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo

rodoviário intermunicipal de passageiros firmados até dois anos
contados a partir da data da publicação desta lei deverão conter
cláusula que proíba a dispensa de cobradores em razão da instalação
de catracas eletrônicas.

ArL 21 - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 800/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

0 projeto de lei em estudo, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem
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por objetivo criar o Programa de Incentivo à Instrução e Educação
Escoteira nas Escotas Públicas Estaduais - Projeto Escotismo Escola.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão, para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do art. 189,
c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Apresentamos anexa a redação do vencido que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende difundir o escotismo, organização

de educação extra-escolar, voluntária, que visa a desenvolver um
comportamento baseado em valores éticos, por meio da vida em
equipe, do espírito comunitário, da liberdade responsável e do
estímulo ao aprimoramento da personalidade, quer no campo
individual, quer no campo coletivo . Numa época em que se busca
conscientizar o jovem para a importância da ecologia, vale lembrar
que o escotismo figura entre os primeiros movimentos ecológicos,
pois, desde sua origem, está voltado para a conservação da natureza,
certo de que o espaço vital da humanidade e dos seres vivos constitui
um sistema interdependente e que, afetada uma das partes, todo o
sistema se ressente da interferência.

A natureza é o local onde se desenvolve a atividade escoteira, que
privilegia a formação de atitudes dos jovens, em detrimento da
aquisição de conhecimentos ou habilidades específicas. Os desafios
da natureza incentivam a criatividade desses jovens, pouco
desenvolvida em conseqüência do excesso de organização da vida
das cidades grandes, além de possibilitar a criação de vínculos entre
os participantes do grupo, estimulando a compreensão da vida em
sociedade, da solidariedade e da democracia.

No Brasil, o escotismo foi fundado em 1910, na cidade do Rio de
Janeiro, organizado por suboficiais que haviam conhecido o
Movimento Escoteiro recém-criado, na Inglaterra, por Lord Baden-
Powell, conhecido pelo apelido de "B.P.".

A União dos Escoteiros do Brasil-Região de Minas Gerais explicita,
em seu projeto educativo, a intenção dessa atividade de educação
não formal: "Pretendemos que a criança e o jovem aprendam a fazer
opções, a descobrir aquilo que querem e podem conquistar.
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Queremos que sejam capazes de assumir responsabilidades de
formular seu projeto de vida e lutar por ele, conscientes de sua
dignidade. Queremos auxiliá-los a ser eles próprios, e a viver por sua
própria conta, como agentes de seu próprio desenvolvimento".

O Projeto de Lei n° 80012000, ao pretender que os estudantes dos
estabelecimentos de ensino público estadual de nível fundamental e
médio tenham acesso à atividade escoteira, entende tratar-se de
atividade que complementa o trabalho da família e da escola. E
aponta a educação escoteira como contribuição para a formação do
caráter, para a criação de hábitos de observação, disciplina e
autoconfiança, para a promoção do desenvolvimento físico,
intelectual, social e espiritual de tais jovens, viabilizada por meio do
Projeto Escotismo Escola.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

80012000, no 21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Redação do vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 80012000

Cria o Programa de Incentivo à instrução e educação escoteira nas
escolas públicas estaduais - Projeto Escotismo Escola.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado, no âmbito dos estabelecimentos de ensino

público estadual de nível fundamental e médio, o Programa de
Incentivo à Instrução e Educação Escoteira - Projeto Escotismo
Escola.

Art. 20 - O Programa tem por objetivo estimular a divulgação, nas
escolas estaduais, da filosofia de vida que fundamenta o escotismo,
bem como instruir e educar os alunos com base nessa filosofia.

Parágrafo único - A critério do corpo docente, poderão ser criados
grupos de escoteiros organizados por regimento próprio, que
estabelecerá a adoção do lema e distintivo.

Art. 30- Para a implementação do Programa, a direção do
estabelecimento de ensino poderá articular-se com a União dos
Escoteiros do Brasil - Região de Minas Gerais, ou com outras
entidades voltadas para o escotismo, desde que também declaradas
de utilidade pública.

Art. 40 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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noventa dias contados de sua publicação.
Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - José Milton, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°

332/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em

epígrafã cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE - e dá
outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia opinou pela aprovação da proposição com as emendas.
Em seguida, esta Comissão opinou pela rejeição da matéria.

Em Plenário, no decorrer da discussão, foi apresentado pelo
Deputado Márcio Kangussu o Substitutivo n° 1. Nos termos do § 21 do
art. 188 do Regimento Interno, foi o substitutivo encaminhado a esta
Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O Substitutivo n° 1 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

criar o Fundo Estadual de Crédito Educativo do Ensino Superior -
FECES.

Constata-se uma grande demanda da sociedade pelo ensino
fundamental e médio, acarretando filas nas podas das escolas e
disputas pelas vagas, fato este exponencializado pelo aumento das
mensalidades da rede privada e pela perda de renda oriunda do
desemprego. Assim, entendemos que o Estado deve priorizar seus
esforços e recursos para o ensino fundamental e médio, pois este tem
um alcance social bem mais elevado que o ensino superior.

Por outro lado, a Caixa Econômica Federal já desenvolve o
Programa de Crédito Educativo. Não constitui uma solução eficaz a
existência de diversos órgãos com o mesmo objetivo. Devemos evitar
a sobreposição de funções e precisamos obter ganhos de escala e
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redução de custos operacionais. Se um determinado programa não
está satisfazendo os anseios da sociedade, cumpre-nos envidar
esforços para aperfeiçoá-lo, e não criar um outro programa.

O art. 1°, parágrafo único, da Lei Complementar n°27, de 1993, que
dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundos, estabelece
que a apreciação da lei específica de um fundo basear-se-á em
demonstração pormenorizada de sua viabilidade técnica e econômica.
Todavia, a proposição em tela não está instruída com essa peça.

O Substitutivo n° 1 estabelece que constituem recursos do Fundo,
entre outros:

- 3% da remuneração do Governador, do Vice-Governador, dos
Deputados Estaduais, dos Prefeitos e dos Vice-Prefeitos;

II - 3% da receita das mensalidades das escolas superiores
privadas.

Ora, a Constituição da República estatui, em seu art. 145,
combinado com o art. 149, parágrafo único, e com o art. 155, que o
Estado membro tem competência para instituir impostos sobre
transmissão "causa mortis " e doação de bem ou direito, ICMS, IPVA;

"II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos á sua disposição;

III - contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
IV - contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em

benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social".
Segundo Aliomar Baleeiro, "no sistema constitucional do Brasil as

competências tributárias são expressas, discriminadas, privativas,
taxativas e exaustivas. Cada nível de governo só pode decretar as
receitas tributárias que lhe foram atribuídas expressamente e apenas
elas".

Constata-se que o Estado membro não tem competência para
instituir a arrecadação pretendida.

Assim, entendemos que o Substitutivo n° 1 é inconstitucional.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 1 ao
Projeto de Lei n° 332/99.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinlio -
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Miguel Martini - Rêmolo Aloise.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2, APRESENTADAS NO

1 0 TURNO, AO PROJETO DE LEI N°1.044/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei n° 9.444, de 25111187, que dispõe sobre as licitações e
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá
outras providências.

Durante a discussão do projeto em 1 1 turno, foram apresentadas as
Emendas n°s 1 e 2 , sobre as quais compete a esta Comissão emitir
parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 1 estabelece que a garantia de as cooperativas

participarem das licitações estaduais não se estende às cooperativas
de trabalho ou de prestação de serviços que possam implicar o
fornecimento de mão-de-obra a terceiros contratantes.

Vê-se que a emenda pretende evitar a contratação, pelo Estado, de
cooperativas de trabalho ou de prestação de serviços fraudulentas,
isto é, aquelas que se utilizam da denominação cooperativa" para
acobertar uma atividade que é, na verdade, intermediação de mão-de-
obra com finalidade lucrativa. Apesar do mérito da alteração,
entendemos que a proposta não pode prosperar. A par da existência
das referidas cooperativas fraudulentas, existem outras de trabalho ou
de prestação de serviços legalmente instituídas e que visam, tão-
somente, ao atendimento das necessidades de seus associados,
conforme determina a legislação vigente. Portanto, verifica-se que a
emenda, além de representar uma discriminação, em razão de excluir
uma determinada modalidade de cooperativa dos procedimentos
licitatórios, pressupõe que todas as cooperativas de trabalho ou de
prestação de serviços sejam fraudulentas. Cabe à administração
pública, ao realizar uma licitação, exigir das cooperativas que dela
queiram participar que comprovem a sua constituição conforme a
legislação sobre a matéria, bem como seu objetivo social e sua
idoneidade. Assim, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1.

A Emenda n°2, por outro lado, altera a redação do § 2° do art. 1° da
Lei n° 9.444, de 1987, acrescentado pelo Projeto de Lei n° 1.04412000,
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determinando que somente poderão participar do processo
licitatório as cooperativas legalmente instituídas na forma da Lei
Federal n° 5.764, de 16112171, e que estejam em funcionamento há
mais de dois anos e regularmente inscritas na Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais.

Pelo que foi dito acima, verifica-se, novamente, uma forma de se
evitar a participação e proliferação de cooperativas criadas com o
objetivo de burlar a lei. A emenda não faz discriminações entre as
modalidades de cooperativas e prevê uma maneira conveniente de se
garantir a idoneidade das licitações estaduais. Assim, opinamos por
sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 2 e pela

rejeição da Emenda n° 1.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Jorge Eduardo Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,

relator - Arlen Santiago - Agostinho Patrús - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 150a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 141612000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo e

Gil Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 12 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n°5 1.093 e 1.09412000 - Requerimentos nos 1.481 a
1.48512000 - Requerimentos da Comissão Especial do Rio São
Francisco e dos Deputados Doutor Viana, Antônio Andrade e Miguel
Martini - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e
de Assuntos Municipais e do Deputado lrani Barbosa - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Bené Guedes, Doutor Viana,
Sargento Rodrigues, Alencar da Silveira Júnior, Miguel Martini e Gil
Pereira - 22 Parte (Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições -
Suspensão e reabertura da reunião - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 4212000 - Comissão Especial do Micro Geraes -
Acordo de Lideranças; decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Doutor Viana; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão Especial do Rio São Francisco e dos
Deputados Antônio Andrade e Miguel Martini; aprovação -
Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio; deferimento; discurso do
Deputado Hely Tarqüínio - 22 Fase: Chamada para verificação de
"quorum"; inexistência de "quorum" qualificado para votação das
propostas de emenda à Constituição - Discussão e Votação de
Proposições: Acordo de Lideranças; decisão da Presidência -
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 303199; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação; votação das Emendas n

o
s 1 a 5 e da

Submenda n o 1 à Emenda n° 9; aprovação; prejudicialidade da
Emenda n° 9; votação das Emendas nos 6 a 8; rejeição -
Prosseguimento da discussão, em 2 1 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 24199; discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, Paulo

ao
o

o

o

E
o

o,
o

o
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Piau e Márcio Kangussu; apresentação do Substitutivo no 1 e da
Emenda no 1; encerramento da discussão; encaminhamento da
proposta com o Substitutivo e com a emenda à Comissão Especial -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 120199; encerramento da
discussão; requerimento do Deputado Daimo Ribeiro Silva; aprovação
do requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 545199;
apresentação da Emenda n° 1; encerrramento da discussão;
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Direitos
Humanos - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 551199;
requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 610199;
aprovação na forma dó Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 197199; discurso do Deputado Alberto Bejani;
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; aprovação do
requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 353199;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Miguel
Martini; aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 362/99; rejeição - Discussão, em 21 turno, do Projeto
de Lei n° 383199; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de
Lei n°513/99; encerramento da discussão; requerimento do Deputado
Hely Tarqüinio; aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 520/99; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 592/99; aprovação
na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas no

s 1 e 2 -
Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 603/99; aprovação na
forma do vencido em 1 1 turno, com a Emenda n° 1 - 31 Parte -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alberto Sejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
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Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguei Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila.

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h14min, a lista

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

1 a Partei a Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 2°- Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFiCIOS

Do Sr. Fernando Bezerra, Ministro da Integração Nacional, indicando
o Sr. Rômulo Macedo, Secretário de infra-Estrutura Hídrica dessa
Pasta, para proferir palestra em seu nome, nesta Casa, sobre
transposição de águas do rio São Francisco. (- A Comissão Especial
do Rio São Francisco.)

Do Sr. André Luís Alves de Meio, Promotor de Justiça da Comarca
de Estrela do Sul, encaminhando sugestões para o Projeto de Lei
Complementar n° 28/2000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n° 2812000.)

Da Sra. Carmen Araújo Maia, Chefe de Gabinete da Secretaria de
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Meio Ambiente, comunicando a ausência do Deputado Federal
Tilden Santiago, Secretário da Pasta mencionada, ao Debate Público
Reserva Legal e Área de Preservação Permanente e informando os
nomes de seus representantes nessa ocasião. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. José César da Costa, Presidente da CDL de Conselheiro
Lafaiete, manifestando a preocupação dos associados com o aumento
do ICMS e solicitando medida urgente para que a situação se
modifique. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Wellington Gala, Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais (2), agradecendo os convites para a reunião comemorativa dos
30 anos de criação da Fundação Clóvis Salgado e para o Fórum
Técnico Educação de Jovens e Adultos.

TELEGRAMAS
Dos Srs. José Alencar, Senador, e Mozart de Oliveira Júnior,

Secretário Adjunto da Saúde, agradecendo o convite para a
solenidade alusiva ao início das atividades da TV Assembléia em
Pouso Alegre.

Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, agradecendo o
convite para a reunião em que se homenageou a Fundação Clóvis
Salgado.	 -

CARTOES
Do Sr. Ademir Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo,

agradecendo o convite para a reunião extraordinária da Comissão de
Defesa do Consumidor destinada à comemoração do Dia Nacional de
Combate ao Tabagismo.

Do Sr. Heitor Ruggio, Vereador à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, parabenizando a Casa pela proposta de discussão da
política de segurança pública para o Estado.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - 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° 1.093/2000
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Dispõe sobre a divulgação anual dos nomes das pessoas que se

destacarem no descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica a Agência Procon Assembléia obrigada a elaborar e

divulgar para a opinião pública, anualmente, a lista das dez pessoas
físicas ou jurídicas que mais se destacarem no descumprimento da
legislação de proteção e defesa do consumidor.

§ 1 1 - Para a elaboração da lista prevista no "caput" deste artigo, a
Agência Procon Assembléia poderá recorrer a outras entidades
congêneres no Estado.

§ 21 - O critério a ser utilizado será o da quantidade de reclamações
devidamente fundamentadas, com a necessária identificação dos
respectivos autores.

§ 31 - A divulgação da Lista dar-se-á no dia 15 de março de cada
ano - Dia Internacional do Consumidor - e terá como referência o ano
civil imediatamente anterior.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2000.
João Paulo
Justificação: Trata-se de mais uma iniciativa do Deputado

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que tem se
esforçado para desenvolver a consciência da população mineira
quanto a seus direitos ao adquirir bens e serviços. A proposição em
tela inspira-se na "Lista Suja", publicada pela Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - AMDA. A divulgação da lista aqui proposta irá
constituir-se num grande instrumento de estímulo ao cumprimento da
lei e ao respeito ao consumidor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.09412000
Dá denominação de Alvino da Silva Dias à rodovia que liga o

Município de Itamogi até o trecho que faz divisa com o Estado de São
Paulo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica denominada Alvino da Silva Dias a rodovia que liga o
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Município de Itamogi à divisa com o Estado de São Paulo.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: Filho de Emydio Domiciliano Pereira Dias e Salvina

Francisca Dias nascido em Itamogi em 31/3/11, Alvino da Silva Dias
trabalhou em lavoura familiar durante muito tempo. Trouxe técnicas
agrícolas de sua experiência no Brasil Central para serem implantadas
em Itamogi. Casou-se com Elzira de Medeiros Silva Dias e teve quatro
filhos: Maria Aparecida e Maria José (gêmeas), Maria de Lourdes e
João Francisco. Forneceu lenha para a antiga Estrada de Ferro
Mogiana, abastecendo os trens que iam de Campinas a Passos. Na
agricultura foi pioneiro no cultivo e no plantio do café. Orientou muitos
fazendeiros que possuíam terras improdutivas, na formação de
cafezais, utilizando técnicas modernas, tendo contribuído, dessa
maneira, para o desenvolvimento da região.

Atuou na política, tendo sido eleito Prefeito para o período de 1963 a
1966, em que prestou um eficiente e sério trabalho à comunidade.
Gostava da política e dos que nela militavam. Era um homem bom,
amigo e influente.

Lutou para levar o asfalto ao trecho da estrada entre Itamogi e Santo
Antônio da Alegria, além da estrada vicinal que liga Itamogi a BR-491.

Faleceu em 1917183, deixando saudosos sua família, os amigos e
companheiros da política e todos os de sua comunidade.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 1.481/2000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
oftalmologista Jander Guedes Fávaro pela criação da campanha Ao
Alcance dos Olhos, que visa ao atendimento gratuito de pessoas com
catarata. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.482/2000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Cooperativa de Produção de Artigos Têxteis - COOPETEX - por haver



o

o

Eo

673
reativado o maquinário da falida Companhia Industrial Itaunense e,
assim, gerado cerca de 100 empregos. (- A Comissão do Turismo.)

N° 1.48312000, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da FEAM com vistas ao levantamento
do grau de contaminação, por metais pesados, do rio das Mortes. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.48412000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações
contendo os itens que menciona, a respeito das concessões em
comodato de veículos em que o Estado figura como beneficiado.

N° 1.48512000, do Deputado Miguel Martini, solicitando que se
requeira ao Governador do Estado o envio a esta Casa do documento
"Anexo de Metas Fiscais", que integra o Projeto de Lei n° 1.02212000.
(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial do Rio São Francisco e dos Deputados Doutor Viana,
Antônio Andrade e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho e de Assuntos Municipais e do Deputado Irani Barbosa.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos

da imprensa, pessoas presentes nas galerias, nesta oportunidade,
valorizamos, sobremaneira, a XII Olimpíada Estadual das APAE5 de
Minas Gerais e Instituições Especializadas, que aconteceu em
Leopoldina, numa promoção da Federação das APAEs do Estado de
Minas Gerais, realizada pela APAE de Leopoldina, de 241512000 a
281512000. Foram cinco dias de intensas atividades desportivas, em
que competições olímpicas, disputas, jogos e torneios dividiram
espaço com atividades recreativas e culturais, em momentos
especiais de confraternização e integração.

Participaram dessa olimpíada 21 delegações, representando as
diversas regiões do nosso Estado, entre elas as regiões Norte,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Triângulo, Jequitinhonha, Vale do Aço,
Circuito das Aguas, Campos das Vertentes, Centro, Noroeste e a
nossa Zona da Mata. Foram 800 pessoas envolvidas naquele evento,
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que mobilizou e movimentou a cidade de Leopoldina, revelando
talentos, potencialidades, carismas, num exemplo de cidadania e
humanidade.

No dia 261512000, aconteceu a abertura oficial da Olimpíada, com
um grandioso desfile que coloriu a R. Barão de Cotegipe até a Praça
João XXIII, contando com a participação de alunos de diversas
escolas estaduais, municipais e particulares e com fanfarras, além das
próprias delegações e de muita emoção, traduzida no momento do
acendimento da pira olímpica, com a tocha sendo conduzida pelo
atleta Marco Antônio, da APAE de Leopoldina, seguindo-se o
juramento dos atletas e a queima de fogos. Leopoldina foi, naquele
momento, especial para todos os presentes, como o são para nós
todos os nossos alunos e atletas.

Como resultado final, a APAE de Leopoldina classificou dois atletas
para a Olimpíada e torneios nacionais: o atleta Carlos Silvano,
medalha de ouro em três categorias no atletismo, e Christian Rossi
Furtado, medalha de ouro no tênis de mesa da Olimpíada e no torneio
mineiro de tênis de mesa, promovido pela ARDEM, evento que
ocorreu paralelamente à Olimpíada.

Encerramos essa Olimpíada com uma linda festa na cuadra do
Colégio Imaculada Conceição, com apresentações artistas das
APAEs de Leopoldina, de Além Paraíba e de Ponte Nova e grupo
folclórico Assum Preto, seguidas pelas premiações.

	

Temos a certeza de que, mais uma vez, a comunidade apa	a, em
parceria com a comunidade leopoldinense, cumpriu o seu pel na
defesa e inclusão da pessoa portadora de deficiência, registrando uma
bela página na história mineira.

Quero, nesta oportunidade, parabenizar o ilustre Presidente da
APAE de Leopoldina, nosso querido amigo Dr. Cleverson; o Vice-
Presidente, Dr. José Nilton; o Prefeito Márcio Freire e o ilustre
Deputado Federal Eduardo Barbosa, que foi uma das pessoas que
mais contribuíram para a realização dessa olimpíada. Foi um
momento realmente excepcional na vida social, política e
administrativa da sociedade de Leopoldina. No campo das APAEs, foi
marcante a atuação de todas as comunidades, que participaram
desse evento inesquecível para todos nós.

Quero, também, aproveitando esta oportunidade, valorizar a
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• exposição agropecuária da cidade de Volta Grande, da qual

participamos. Foi uma exposição feita pela Prefeitura local -
comandada pelo Prefeito Euler e pelo Vice-Prefeito Ari Campanati -,
juntamente com o sindicato rural do município, capitaneado por seu
ilustre Presidente, Dr. Rodrigo Alvim. Fizeram uma grande exposição,
mostrando a força e o poderio do produtor rural dessa querida cidade.
Mostraram animais de porte extremamente bem cuidados e deram
uma grande demonstração de que o trabalho feito pelos produtores
rurais tem sido eficiente, o que foi valorizado por todos aqueles que
tiveram oportunidade de ir a essa cidade.

Quero, ainda, parabenizar um grande brasileiro, o tenista Guga, pela
conquista do bicampeonato de Roland Garros, na França, mostrando
a força deste Pais nesse esporte. No passado, tivemos Maria Ester
Bueno, que também brilhou como tenista. Agora, este jovem
talentoso, determinado, de muita garra deu aos brasileiros essa
alegria. Está de parabéns o Estado de Santa Catarina, onde vive
Guga.

Interpretamos aqui o sentimento dos nossos desportistas, que têm
por esse jovem de valor uma grande admiração. Esta Casa,
evidentemente, não poderia deixar, neste momento, de se manifestar
e de parabenizar esse jovem desportista, que deu, mais uma vez, uma
grande alegria ao povo brasileiro. Muito obrigado.

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

imprensa, funcionários desta Casa, galerias, a Policia Militar de Minas
Gerais - PMMG - comemora os seus 225 anos de existência.

ff Criada em 91611775, a Polícia Militar está encarregada do
policiamento, patrulhamento, preservação e restauração da ordem
pública; da segurança no trânsito urbano e rodoviário; da proteção às
florestas, lagos e rios, à fauna e à flora; da defesa do patrimônio

: histórico e artístico, bem como de participação na defesa civil.
Tem ainda a função de dar garantia do exercício do poder de polícia

aos órgãos e entidades públicas, inclusive os municípios.
Respeitada no País e admirada pelos mineiros, a PMMG tem sua

história marcada por uma atuação correta, sempre voltada para o bem
comum e a tranqüilidade da população.

Desde a preparação moral e profissional de seu efetivo até o

rÃ
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desenvolvimento de ações comunitárias, o trabalho da Polícia
Militar é certeza de organização e eficiência.

Ao homenagear o aniversário de criação da PMMG, quero
manifestar o meu aplauso a todos os seus integrantes e, de modo
especial, ao seu Comandante-Geral, Cel. Mauro Lúcio Gontijo.

Destaco ainda o excelente trabalho do 30 Batalhão da PM, de
Diamantina, comandado pelo Ten.-Cel. Rômulo B. Diniz, e o da 392
Cia. Especial de Policia Militar, sediada em Curvelo, sob o comando
do Maj. Décio Borges da Cunha.

Nessa história de lutas e glórias, muitos são os que, como o Alferes
Tiradentes, tombaram em defesa de todos. Aqueles que deram sua
vida no cumprimento do dever, o respeito de todos nós e a certeza de
que são hoje páginas heróicas, numa epopéia em que os ideais e a
disciplina são maiores que os sonhos.

Que o futuro coroe de muitos outros louros a Polícia Militar de Minas
Gerais, patrimônio de nossa gente, orgulho dos mineiros, exemplo
para o Brasil.

Sr. Presidente, quero apresentar o seguinte requerimento:
- Lê requerimento em que solicita a constituição de Comissão de

Representação para proceder a levantamento das condições atuais
das cadeias públicas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A
justificação do requerimento é a que se segue.

"Este Legislativo e a comunidade vêm acompanhando os esforços
do Governo Estadual, por meio das Secretarias de Estado da
Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos, para
solucionar o grave problema da superlotação e das condições
subumanas em que os presos se encontram nas cadeias públicas da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O mais recente melhoramento foi a construção do estabelecimento
situado no Bairro Nova Gameleira, o chamado "Cadeião", vinculado à
Secretaria da Segurança Pública.

O trabalho da Comissão terá por objetivo visitar as cadeias e o novo
estabelecimento pilsional, avaliando a situação dos presos, para, se,
for o caso, posteriormente propor ao Executivo ações efetivas para
solução dos problemas atuais. Sugere-se sejam integrantes da
Comissão pelo menos dois membros da Comissão de Administração
Pública e dois da Comissão de Direitos Humanos; e sejam convidados
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a integrá-la o Secretário da Segurança Pública e a Secretária da
Justiça e de Direitos Humanos.

Sugere-se também que o relatório e as propostas apresentadas pela
Comissão sejam levados ao debate a ser realizado nesta Casa em
julho próximo."

Era esse o requerimento. Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público presente, gostaríamos de ter aparteado o
Deputado Doutor Viana, nosso querido companheiro da região de
Curvelo, mas, infelizmente, quando chegamos ao Plenário, já estava
no final da sua fala. Gostaríamos, Doutor Viana, de parabenizar V.
Exa. pelas palavras dirigidas aqui à Polícia Militar, à qual temos a
grande honra de ter pertencido durante 15 anos no serviço ativo,
sendo agora Sargento da reserva dessa querida corporação, que
estimamos muito. Sabemos que existem várias coisas a serem
acertadas dentro da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares.
Entendemos que isso faz parte de uma lapidação, de um processo
natural de mudanças. Com a abertura que se deu após o movimento
de 1997, esse espaço democrático vem possibilitando às entidades de
classe e demais companheiros participarem de uma polícia mais
democrática.

Foi aprovado requerimento de nossa autoria solicitando reunião
especial em homenagem à Polícia Militar pelos seus 225 anos,
completados agora, no dia 9 de junho. Essa reunião acontecerá no dia
201612000, e, na ocasião, gostaríamos de contar com a presença dos
demais Deputados. Vamos homenagear a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militares. Gostaríamos de contar com os Deputados desta

t Casa e com os representantes das entidades de classe do
funcionalismo público, com quem mantemos parceria.

Entendemos, Doutor Viana, que suas palavras realmente vêm
fortalecer o trabalho daqueles que arduamente estão desempenhando
suas funções.

E, para não ficarmos aqui simplesmente prestando uma
1 homenagem, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, inicialmente,
. tínhamos pedido ao Governador Itamar Franco que encaminhasse a
: esta Casa um projeto de lei tratando do seguro de vida dos policiais
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civis e militares e dos Agentes Penitenciários, já que o contrato
celebrado entre o Governo anterior e a seguradora ficava muito mais
caro. Entendemos que esse seguro estava sendo ruim e prejudicial
para os cofres públicos. Por ele, o Governo estava gastando cerca de
R$3.000.000,00, mas pagava de R$250.000,00 a R$300.000,00 por
ano de indenização às famílias dos policiais que morriam em
confronto.

O Governo assumiu o compromisso de enviar um projeto de lei a
esta Casa. Infelizmente, o projeto que aqui chegou não atendia aos
policiais militares e civis e aos Agentes Penitenciários. O projeto se
limitava apenas à indenização no valor de 20 salários do servidor. Em
primeiro lugar, achamos isso discriminatório, porque, se o Soldado
tem hoje um salário de cerca de R$900,00 brutos, o salário do Coronel
atinge cerca de R$5.000,00. O policial que se encontra nas ruas
combatendo o crime não tem o salário do Coronel que está, em nível
estratégico, administrando a corporação. O primeiro ponto que este
Deputado detectou nesse projeto foi o fator discriminatório. Não estou
falando apenas do Soldado, mas também do Detetive, do Delegado-
Geral de carreira, do Agente Penitenciário e do Sr. Secretário da
Justiça.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Administração Pública,
onde, juntamente com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, tivemos
a oportunidade de apresentar um substitutivo que elevava a
indenização para 50 mil UFIRs no caso de morte e 25 mil UFIRs no
caso de invalidez. Para os senhores terem uma idéia, a Polícia Militar
do Estado de São Paulo indeniza as famílias de policiais com apólice
de seguro de R$100.000,00. Para se ter ainda outro paralelo, tivemos
oportunidade de estar nos Estados Unidos, visitando os organismos
de segurança pública, e verificamos que se pagam à família do policial
US$100.000,00 de indenização, e a vida da família e dos filhos é
mantida pelo Estado até a faculdade. Sabemos que a realidade do
nosso País é outra, mas Minas Gerais não pode ficar tão aquém do
Estado de São Paulo, já que temos a segunda arrecadação do País.

Dessa forma, Sr. Presidente, entendemos que esse projeto poderia
ser um pouco melhorado. Tivemos a oportunidade de levar esse pleito
ao Líder do Governo, Deputado Sávio Souza Cruz. Infelizmente, esse
seguro de vida dos policiais civis e militares e dos agentes
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•	penitenciários foi tratado pela lei delegada. Houve a alegação de

que essa matéria seria tratada no plano de carreira. Entendemos que
o plano de carreira da Polícia Militar está previsto no estatuto que
posteriormente será enviado pelo Governador; o da Polícia Civil, em
lei orgânica, e assim por diante, também no que diz respeito aos
Agentes Penitenciários.

Entendemos que a Assembléia Legislativa, quando delegou ao
Governador do Estado poderes para que procedesse aos aumentos
diferenciados, não delegou poder para que ele estabelecesse o
seguro de vida dos policiais por essa lei delegada. Sr. Presidente,
fazemos um apelo de público não só ao Governador, mas também ao
Deputado Sávio Souza Cruz. Líder do Governo, para que leve esse
encaminhamento ao Governador do Estado. O seguro de vida, da
forma como foi colocado no art. 6 0 da Lei Delegada n° 43, editada pelo
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, não atende aos policiais
civis e militares e aos agentes penitenciários, porque a quantia de 20
salários do servidor, estabelecida por S. Exa., é completamente
irrisória. A família que perde o seu ente querido no combate ao crime,
defendendo a sociedade, não terá condições de criar os seus filhos
com dignidade, dando-lhes uma escola e uma educação mínima para
que possam crescer com dignidade.

O Estado está deixando de cumprir o seu papel. Vários Estados da
Federação já estipularam o seguro de vida. Entendemos que a partir
de janeiro de 1999 até o presente momento já perdemos 30 policiais
civis e militares no combate ao crime, em confrontos com marginais.

O povo de Minas é diferente. A sua polícia, que é extraída desse
povo, também é diferente. Por isso, Sr. Governador, fica o apelo deste
simples e humilde Deputado, que esteve nas ruas combatendo o
crime durante 11 anos.

Tive a infelicidade de ver um companheiro, baleado, ficar
: paraplégico, na cadeira de rodas, e não ter o amparo do Estado.

Ainda se encontra recebendo um salário minguado, que não dá para
atenderás suas necessidades vitais básicas.

Dessa forma, gostaria de chamar a atenção, principalmente, do
j Líder de Governo, Deputado Sávio Souza Cruz, e de seus Vice-

Líderes, Deputados Rogério Correia e Luiz Tadeu Leite, para que
encaminhem esse pleito ao Governador e para que possam lhe dizer
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que a forma como foi estabelecido o seguro de vida dos policiais
não foi democrática, já que a Assembléia não delegou esse poder ao
Governador do Estado.

O projeto continua com a forma que para cá foi enviado. O valor
estipulado é irrisório e não dá para família alguma criar seus filhos
com dignidade, dando educação, saúde e todas as necessidades
básicas que merecem.

Entendemos que a profissão de agente de segurança pública,
servidor de segurança pública, é, de certa forma, diferente, por causa
do risco que se corre a todo momento. Entendemos também que, já
que há esse risco, o Governo deve dar um carinho, não vou dizer
especial, mas diferente à nossa classe, que merece e que vem
sofrendo dia-a-dia.

Nossos companheiros estão morrendo na mão dos bandidos, como
foi o caso da Ten. Flaviana, do Sarg. Jhony, do Cabo Alberto e de
outros mais. Neste ano, há um registro enorme de baixas no serviço
policiar, quer seja da Polícia Civil, quer seja da Polícia Militar, quer
seja dos companheiros da Secretaria da Justiça, os agentes
penitenciários, que tomam conta de presos perigosos e que,
realmente, correm risco de vida a todo momento.

Ainda, Sr. Presidente, gostaríamos de alertar a população, que
precisa ficar sabendo que a família do policial não recebe um seguro
de vida que realmente atenda às suas necessidades.

Fica o meu apelo ao Governador Itamar Franco, porque, na verdade,
tenho o dever moral de levar ao seu conhecimento que essa quantia
de 20 salários do servidor, além de discriminatória, não atende às
necessidades vitais básicas da família daquele servidor que morreu
defendendo a sociedade.

São essas as minhas palavras, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alencar da Silveira

Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Srs. Deputados, Sr.

Presidente, senhores das galerias que nos visitam hoje - é uma honra
tê-los acompanhando nossos trabalhos -, telespectadores da TV
Assembléia, que tive a oportunidade de criar, estaremos fazendo uma
grande festa no dia 30 de novembro, mostrando a retrospectiva dessa
TV, que, hoje, graças à Mesa e ao trabalho dos Deputados Anderson
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• Adauto, Durval Angelo, Gil Pereira, José Braga e outros, já

consegue chegar a várias partes de Minas. Quem sabe, até o final do
mandato desta Mesa, conseguirá atingir quase a metade do Estado,
possibilitando a fiscalização do telespectador da TV Assembléia?
Sinto-me honrado por ter ajudado na sua criação.

O debate público ocorrido nesta Casa, no dia 5 de junho, serviu para
evidenciar as preocupações da sociedade para com o programa de
concessão rodoviária de Minas Gerais. Ficou demonstrado que esse
processo vem sendo conduzido de forma nada transparente, com as
audiências públicas oficiais realizadas apenas para cumprir preceitos
legais, e não para ouviras desejos da sociedade.

O debate foi considerado a primeira demonstração democrática, e
os pronunciamentos gravados nesta Casa servem para comprovar as
inquietações dos diversos órgãos que se fizeram presentes.

Foram apresentadas, na oportunidade, sugestões para que se
prosseguissem as discussões em reuniões especificas, em especial,
no âmbito da Comissão de Transporte da Assembléia Legislativa.

Vimos, pois, como muito importante a criação do grupo de trabalho,
constituído de representantes dos diversos segmentos presentes ao
debate, na reunião de 7 de junho da Comissão de Transporte, com
sua primeira reunião já agendada para o dia 19 de junho.

Portanto, com toda perplexidade, tomamos conhecimento da notícia
de que o DER-MG estava providenciando para que o edital do
Programa de Concessões viesse a ser publicado ainda hoje no "Minas
Gerais", com o seguinte teor: "O Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas,
com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Av. dos Andradas, 1.120, daqui por diante designado DER, torna
público que fará realizar licitações, na modalidade de concorrência

: internacional, para contratar, mediante concessão, a administração e
exploração dos lotes de rodovias e trechos rodoviários integrantes do
Programa Concessão de Rodovias. Essa concorrência internacional
terá o Lote n° 1 aberto no dia 211812000, o Late n° 2, no dia 28, e

j assim por diante".
Ficamos pasmos com essa notícia hoje publicada. Isso é um

desrespeito total a esta Casa, depois dos compromissos, firmados em
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público, de que o assunto deveria ser motivo de novos debates e
discussões, para o que se criou o referido grupo de trabalho.

Talvez continue valendo a expressão infeliz do Sr. Diretor do DER,
que, no debate, afirmou não ser esta Casa "o fórum adequado" para
discussão desse importante assunto. Não sabemos, nem foi esta
Casa avisada, das razões que estão levando o Governo a tomar essa
medida. Qualquer que seja o motivo, queremos conclamar os
Deputados, preocupados com a forma antidemocrática com que vem
o DER-MO conduzindo esse processo, a continuar a exigir a
realização das discussões acertadas no debate público, para as quais
foi criado o grupo de trabalho.

E que as conclusões desse grupo venham a incorporar esse
processo ainda que, se necessário, anule-se o referido edital.

Apesar de todas as mentiras ditas e repetidas pelo DER-MO,
através de seus funcionários, a tarifa de pedágio - atenção, Srs.
Deputados, companheiros das galerias, telespectadores da TV
Assembléia, nossa amiga Berta, do jornal "Estado de Minas" - que se
quer implantar em Minas Gerais, de R$0,0481km, é das mais altas do
Brasil; por isso, o programa deve ser revisto.

Desafio o DER a desmentir esse fato, comparando as estradas das
mesmas categorias em todo o Brasil. Por essa razão, apoiamos os
caminhoneiros. Com justa preocupação, estaremos vigilantes quanto
ao desenrolar desse processo. Não permitiremos manobras escusas,
representando outros interesses mais fortes e poderosos. Na
Comissão de Transporte, houve uma reunião de trabalho de que
participaram os órgãos interessados. O DER, não respeitando esta
Casa, a Comissão de Transporte e esse grupo de trabalho, publicou,
hoje, o edital de convocação. O mineiro estará pagando o mais alto
pedágio dessa natureza no Brasil, que é de R$0,048 por quilômetro
rodado. Concedo aparte ao Presidente da Comissão de Transporte,
Deputado Alvaro Antônio.

O Deputado Alvaro Antônio (em aparte) - Deputado Alencar da
Silveira Júnior, surpreende-me o que V. Exa. acaba de falar da tribuna
com relação ao edital de concorrência para a privatização das
estradas de Minas Gerais. Essa é a completa negação do DER, que
compareceu àquele encontro, realizado aqui, entre os caminhoneiros,
os transportadores e as lideranças dos diversos segmentos ligados ao
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transporte no Estado. Por incrível que pareça, Sr. Deputado, pela
primeira vez, o nosso País, quando o segmento interessado é o
transporte, está participando da discussão relativa à implantação do
pedágio em Minas Gerais, às suas conseqüências e a tudo o que
envolve a privatização das nossas estradas. O DER, que, naquela
oportunidade, assumiu um compromisso com essas lideranças, vê o
problema ser exposto, recebendo sugestões, tanto é que aceitou a
sugestão da criação de um grupo de trabalho. Contudo, pediram que
não demorassem com esse processo, tendo em vista a temeridade
das estradas delegadas ao Estado, porque, parece-me, o contrato
dessas rodovias federais delegadas ao Estado está vencendo. Eles
teriam a preocupação de fazer isso antes de terminar a concessão a
Minas Gerais. Ainda hoje, na última reunião, foi aprovado esse grupo
de trabalho, para que pudesse participar das ações do DER,
discutindo o problema do pedágio com a população de Minas Gerais.
Lamentamos esse episódio e lamentamos que o Sr. Secretário de
Transportes e Obras Públicas e o Diretor-Geral do DER não tenham
cumprido a palavra assumida no Plenário desta Casa. Recorreremos
dessa decisão.

Peço a V. Exa. que ajude a Comissão de Transporte, pois é o autor
do requerimento que diz respeito à discussão da privatização das
estradas de Minas Gerais. O DER não precisaria mentir aqui, no
Plenário desta Casa, ainda mais com o seu Diretor afirmando que aqui
não seria o fórum conveniente para a discussão desse problema. E o
fórum conveniente porque é a primeira vez, neste País, que a
concessão das rodovias é discutida no Plenário de uma Assembléia.
Portanto, a Comissão de Transporte não se retirará do processo.
Solicitaremos diretamente ao Sr. Governador que mude essa atitude
do DER, que já tinha concordado com todas as ações da Comissão de
Transporte da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, encerrando
minhas palavras, faço um apelo aos companheiros, aos colegas de
profissão, para que me ajudem, porque temos a certeza absoluta de
que quem pagará esse pedágio alto que será cobrado em Minas
Gerais será a própria população e os caminhoneiros. Peço a
colaboração de todos os senhores, porque, repito, o pedágio mais
caro do Brasil será implantado em Minas Gerais. Vamos pedir que a

rÃ
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comissão presidida pelo Deputado Álvaro Antônio olhe isso com
carinho. Lembro ainda, quando fui procurado pelos caminhoneiros de
Minas Gerais, que o Presidente Anderson Adauto comprometeu-se a
ajudar, a ser interlocutor nessa discussão. Vamos olhar agora, para
que os nossos filhos e netos não paguem caro no futuro. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

galerias, imprensa, estamos ocupando esta tribuna para apresentar
três requerimentos. (- Lê:)

"0 Deputado que este subscreve requer seja o Projeto de Lei no
1.07712000, que dá nova redação ao 'caput' do art. 61 e ao inciso III do
art. 81 da Lei n° 11.392, de 611194, encaminhado à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para análise e emissão do
parecer". E um projeto que trata da questão do Fundo, e é o melhor,
por ser própria desta Comissão a discussão sobre a constituição de
fundos.

"€ 0 Deputado que este subscreve requer seja solicitado ao Exmo.
Governador do Estado que encaminhe a esta Casa Legislativa o
anexo de metas fiscais que integra o Projeto de Lei n o. 1.022, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias que estabelece as diretrizes para o
orçamento fiscal e de investimentos das empresas controladas pelo
Estado no exercício de 2001, nos termos do art. 40 e seus parágrafos
da Lei Complementar n° 101, de 41512000, em complementação ao
anexo constante no projeto de lei mencionado". A nova Lei de
Responsabilidade Fiscal, que tem o n° 101, obriga que o Poder
Executivo, ao encaminhar a LDO, encaminhe também um anexo
contendo as metas fiscais. Mas exige uma série de outras planilhas.
São cinco outros novos quesitos que se exige sejam mandados para
esta Assembléia apreciar. E o Governo não remeteu esses anexos,
esses documentos. Portanto, faz-se necessário que o Presidente da
Casa solicite esse anexo ao Governo, para que possamos discutir e
votara LDO. Sem essas informações, o documento estará incompleto,
e não teremos condições de votá-lo.

o Deputado Miguel Martini - Esse requerimento, então, pede a
complementação urgente. Por sinal, já está atrasado, uma vez que o
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período das emendas termina na sexta-feira. Todos os Deputados
deveriam conhecer os dados contidos nos anexos, para apresentarem
suas emendas. De forma que está incompleto, e esse é o
requerimento que estamos apresentando.

O terceiro está na mesma linha do art. 62, inciso X)(1, da
Constituição do Estado, e do art. 111 do Regimento Interno. O
Governo está usando artifícios para não remeter a esta Casa os
Diretores e Presidentes indicados para as fundações e autarquias, a
fim de serem sabatinados, para, depois, seus nomes serem
aprovados ou não em votação secreta. O Secretário da Agricultura
está assumindo também o cargo de Presidente da EMATER, uma vez
que um nome não foi remetido para esta Casa. Entretanto, a
informação que temos é que o cargo está sendo ocupado, de maneira
equivocada, por um nome da CAMIG. O Governador fez uma cortina-
de-fumaça, ao exonerar os Diretores da CAMIG, na ocasião da
denúncia aqui e, agora, indicou esse Diretor para a EMATER. Assim,
o Secretário da Agricultura está acumulando a Presidência do órgão,
mas esse cidadão, cujo nome não citarei, é quem está trabalhando,
executando e dirigindo.

Queremos, Sr. Presidente, providências para que esta Casa venha
restaurar a legitimidade desse cargo.

- Lê requerimento em que solicita as providências necessárias, por
parte da Mesa da Assembléia, para que a indicação do Presidente da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - EMATER -, Sr. Raul Belém, seja aprovada pelo
Plenário desta Casa Legislativa.

Se o Secretário está assumindo como Presidente da EMATER, tem
de ser sabatinado. Se for outro nome, também deverá ser sabatinado.
Esta Casa não pode aceitar os artifícios do Governo para burlar a
legislação atualmente existente. Se Raul Belém é o Presidente, está
assumindo o cargo indevidamente, pois não foi sabatinado por esta
Casa, nem aprovado em votação secreta, de acordo com a legislação.
Se houver outro nome, deverá ser remetido a esta Casa.

Solicitamos essas providências, esperando que esta Casa, sensível
a essas questões, objetivando restaurar a valorização do Poder
Legislativo e a ordem estabelecida e, principalmente, exigindo o
cumprimento da lei, sobretudo da Constituição do Estado, aprove o



686
requerimento, para corrigir as distorções existentes. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
• Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, membros da Mesa, Srs.

Deputados, demais pessoas presentes nas galerias, neste momento
em que estamos atravessando uma das piores crises na área da
segurança pública, momento em que esta Casa vem desenvolvendo
uma série de ações com vistas a mobilizar os meios políticos, as
autoridades governamentais e a sociedade civil para o grave problema
da violência e da criminalidade em nosso Estado, somos
surpreendidos com a noticia de que o 55° Batalhão de Infantaria do
Exército de Montes Claros será desativado e transferido da região.

Venho hoje a esta tribuna para lamentar profundamente a
desativação do 550 Batalhão e registrar meu protesto, em nome de
toda a comunidade do Norte de Minas, que tenho a honra de
representar nesta Casa.

O 55° Batalhão está na cidade há 24 anos, conta atualmente com
um contingente de aproximadamente 300 homens e ocupa papel de
destaque na região.

E preciso que se esclareça, Srs. Deputados, que a transferência do
55° Batalhão deixará ainda maior o vazio da Força Federal em nossa
região, pois é a única presença do Exército no trecho que vai de Sete
Lagoas até Feira de Santana, na Bahia.

O batalhão situa-se, ainda, no segundo entroncamento rodoviário
mais importante do Pais, numa posição estratégica, uma vez que
abriga um movimento de milhares de veículos e caminhões que
cruzam a região.

O contingente do 55° Batalhão de Infantaria, além do policiamento
ostensivo que presta à região, agindo em parceria com o 10 0 Batalhão
e com o 3° Comando, participa ativamente de campanhas sociais,
apoiando e socorrendo a comunidade carente, seja por meio da
distribuição de água em caráter de emergência, seja na construção de
barragens no Norte de Minas, seja rio apoio às campanhas de
distribuição de alimentos e de cestas básicas, seja na proteção do
meio ambiente na cidade. E invejável o alcance social da presença do
551 Batalhão em Montes Claros.

Conclamo a comunidade norte-mineira a mobilizar-se, a fim de
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sensibilizar o alto comando do Exército a não levar adiante essa
medida, que resultará em prejuízo para a cidade e para a região.
Acrescem a tudo isso as dificuldades que advirão para todas as
famílias que serão removidas e o prejuízo para o comércio local, com
a perda de consumo de todo esse contingente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse batalhão, além dos serviços já
mencionados, presta também um serviço de cidadania, porque vem
ajudando muitas famílias carentes, muitos jovens despreparados
culturalmente. São 300 jovens que ingressam no 550 Batalhão do
Exército de Montes Claros. Portanto, peço o apoio dos Deputados
desta Casa e de toda a imprensa, a fim de que tenhamos o respaldo
necessário, lutando para que o Exército não feche essa unidade, o
que significará um desrespeito não só ao Norte de Minas, mas
também à comunidade do Estado. Muito obrigado.

? Farte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente(Deputado Durval Angelo) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à ? Parte da reunião, com a
ja Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião, por 5

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
4212000, do Deputado Marcelo Gonçalves e outros. Pelo PMDB:

! efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Dimas
Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente -
Deputada Elbe Brandão; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes;
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suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo PFL: efetivo -
Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Eduardo Hermeto; pelo PT:
efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Ivo
José. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para, no Prazo de 60
Dias, Proceder a Estudos sobre o Programa Micro Geraes e Propor
Medidas Visando a Sua Reformulação, doravante denominada
Comissão Especial do Micro Geraes. Pelo PMDB: efetivo - Deputado
Geraldo Rezende; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PSDB:
efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ermano
Batista; pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado
Sebastião Navarro Vieira; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; suplente - Deputado João Paulo; pelo PSB: efetivo - Deputado
Chico Rafael; suplente - Deputado Edson Rezende. Designo. A Área
de Apoio às Comissões.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

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

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos
membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 201612000, conforme requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues e outros, deferido em Plenário, destinada a
homenagear a PMMG por seus 225 anos e o Corpo de Bombeiros
Militar por um ano de seu desmembramento da PMMG.

Sala das Reuniões, 14 de junho de 2000.
Paulo Pettersen, Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT

- Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL - Djalma Diniz, Líder do PSD
- João Pinto Ribeiro, Líder do PTB - Sargento Rodrigues, Líder do PI - -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 14 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
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Assuntos Municipais - aprovação, na 433 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.42212000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
1.43812000, do Deputado Bilac Pinto, e 1.45712000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; e do Trabalho - aprovação, na 41' Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 860/2000, do Deputado Wanderley
Ávila; 91912000, do Deputado Ailton Vilela; 93412000, do Deputado
Sargento Rodrigues; 94912000, do Deputado Agostinho Silveira; 960 e
1.00812000, do Deputado Anderson Adauto; 96112000, do Deputado
Pastor George, e 97312000, do Deputado José Milton; e pelo
Deputado Irani Barbosa - informando sua ausência do Pais no período
de 9 a 18 do corrente mês. (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana,

solicitando a constituição de comissão de representação para
proceder a levantamento das condições atuais das cadeias públicas
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Presidência defere o
requerimento, nos termos do inciso XIV do art. 232 do Regimento
Interno, e designa a seguinte comissão: Deputados Doutor Viana,
João Leite, Durval Ângelo, Marcelo Gonçalves e Antônio Júlio.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial do Rio São

Francisco, em que solicita sejam pedidas às Prefeituras Municipais do
Vale do São Francisco as informações que menciona. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputados Antônio Andrade, solicitando, na
forma regimental, que seja atribuído regime de urgência ao Projeto de
Lei n° 1.077/2000; e Miguel Martini, solicitando que o Projeto de Lei n°
1.07712000 seja distribuído, também, à Comissão de Fiscalização
Financeira. (Cumpra-se.)

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely
Tarqüínio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10
minutos. Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoal das galerias, imprensa, voltamos a esta tribuna hoje para
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fazer uma avaliação da situação dos funcionários públicos deste
Estada. Saúde e segurança dominam qualquer debate, inclusive o
primeiro debate para candidato a Prefeito de Belo Horizonte. E esta a
situação do Estado, de calamidade na saúde, que tem um sistema
único que eu chamaria de burro. Temos um sistema único inspirado
em um Pais bem pequeno, uma ilha. Infelizmente, quando foi feita a
Constituição de 1988, os partidos da esquerda conseguiram negociar,
dentro dos interesses da elaboração da Constituição de 1988, o
sistema único, e, por um cochilo da representação de Deputados no
Congresso Nacional, instituiu-se o sistema único, sem outra opção.
Deu no que está aí. Não vamos discutir isso, que é motivo de um
seminário nesta Casa para - quem sabe? - levarmos sugestões ao
Governo Federal, para que abra os olhos e enxergue de uma forma
multidirecional. Os partidos da esquerda insistem que o SUS resolve
ou pelo menos ameniza o problema. O SUS nem consola a saúde,
mas não vimos aqui para discutir isso hoje, apenas para fazer um
alerta e continuar dizendo o seguinte: o Governador não tem toda a
culpa pela situação da saúde. Ela é um processo histórico. Mas, na
sua campanha, ele disse que daria um jeito na saúde, que criaria
situações e mecanismos para assistir melhor o povo de Minas Gerais.
Não só na saúde, mas também na educação e contra a violência
crescente no Pais. Estamos aqui solidários com o servidor da saúde,
com o servidor da educação, aplaudindo o aumento dos militares.
Esta Casa concedeu um cheque em branco a pedido da coordenação
sindical e também do sindicato, ao delegar ao Governador a condição
de promover os reajustes necessários ao funcionalismo público,
juntamente com uma proposta de emenda à Constituição que foi
praticamente delegada. Nesse conjunto, o Governador se impôs a
esta Casa, dizendo que só a lei delegada não adiantaria, e nós
também incluímos a proposta de emenda à Constituição e entregamos
o cheque em branco.

Não estamos aqui arrependidos, porque foi uma solicitação dos
funcionários públicos. Mas os aumentos que S. Exa. anunciou vieram
a premiar somente os militares, esqueceu-se dos professores. Hoje
um professor ganha a metade do piso salarial de um militar.

Reconheço as dificuldades do militar para dar segurança ao povo de
Minas Gerais. Acho que o aumento para eles foi justo, atingindo a
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expectativa dos militares, que estão satisfeitos. Por outro lado, os
professores e os servidores públicos, de modo geral, estão de pires na
mão. Aqueles que não têm estabilidade estão sendo ameaçados de
demissão. Aliás, o Sr. Governador, por meio da FHEMIG, demitiu uma
servidora que, em trânsito dentro de um ônibus, fraturou uma vértebra
e estava de licença. Essa funcionária reclamou e foi imediatamente
demitida sem direito nenhum porque estava apenas cumprindo um
contrato. E estava de licença. Como esse contrato não foi renovado, a
pessoa de direito do setor disse que tudo estava certo de acordo com
a lei.

Onde está o humanismo do Governador? Onde está o espírito de
conciliação do Governador? Onde está o espírito de socorro do
Governador? Sabemos que se deve promover um verdadeiro SOS no
Governo. A situação é difícil e o é para todos nós. A Assembléia
entendeu que o momento era grave e deu um cheque em branco ao
Governador, confiando que as contas de S. Exa. atendessem ás
propostas do conjunto do funcionalismo público. E vem a ameaça.
Quem achar ruim vai para a rua.

O Hospital João XXIII e os funcionários da FHEMIG já estão
anunciando que poderão paralisar o serviço amanhã. Os funcionários
da saúde e da educação solicitam e negociam um aumento em torno
de 62% porque o piso para um professor ficou em tomo de R$400,00,
ao passo que um Soldado vai ganhar R$900,00. Achamos que para o
militar se fez justiça. Precisamos que esse segmento do funcionalismo
trabalhe com denodo e com alguma despreocupação dos seus
rendimentos para tratar de suas familiares, para promover a
segurança e a tranqüilidade da família mineira.

No entanto, dessa forma o Estado não pode ter serenidade. O povo
não tem mais sossego, devido á violência crescente. Até por isso,
gostaríamos de homenagear o Presidente da Assembléia Legislativa,
que, em feliz iniciativa, está empenhado numa campanha de suscitar
a discussão e procurar os caminhos de mãos dadas com o Governo
Federal e também, com os municípios e as instituições de direito, para
buscarem urgentemente uma solução para a violência.

Gostaríamos de citar mais algumas aberrações. Existem na
FHEMIG 280 funcionários concursados que estão trabalhando sob
forma de contrato ou não estão trabalhando. Assim, em suas

IA



692
negociações, estão solicitando 62% de aumento e o retorno das
grávidas demitidas, porque na FHEMIG estão demitindo as grávidas,
também contrariando lei federal.

Esse é o governo de forças progressistas que está dirigindo Minas
Gerais. Cadê o Sr. Renato de Barros, com a sua coordenação
sindical? Por que não denuncia neste momento, nesta Casa, a
situação de penúria dos funcionários? Nesta hora não aparece
ninguém nas galerias para vaiar nem para aplaudir.

Mas na FHEMIG a situação é esta: 280 funcionários espalhados
pelo Estado. Na minha própria cidade, Patos de Minas, existem
enfermeiras que eram auxiliares de enfermagem e que fizeram o
curso superior com a maior dificuldade, que já trabalham há mais de
quatro anos sob regime de contrato, sem ter reconhecida a aprovação
em concurso público.

O concurso público, por lei, quando vence e a pessoa não toma
posse, tem mais 2 anos de validade. E nesse Governo continua muita
gente enquadrada dessa forma, apesar de ter sido aprovada em
concurso. Além disso, estão sendo demitidas mulheres grávidas, que,
às vezes, sustentam uma casa ou cujo salário faz parte da renda
familiar. Muitas são arrimo de família, mantêm a casa, são viúvas, que
conheço pessoalmente e que estão sendo demitidas sem o menor
espírito de humanidade e de reconhecimento das necessidades de
sobrevivência.

Então, só a ideologia, a teoria de Estado, de proposta de
convergência, de proposta de igualdade - que seja igualdade de
oportunidade, de não-discriminação - não adiantam. E preciso passar
á prática. E são as chamadas forças progressistas que estão dirigindo
este Estado.

Viemos dizer essas verdades. Durante a campanha, o nosso
Governador Itamar Franco prometeu resolver ou solucionar
parcialmente os problemas nas áreas da educação e da saúde. E
estamos vendo a dificuldade que isso está trazendo para todos nós.

Em Belo Horizonte, a falta de aulas pode causar aumento da
criminalidade. As pessoas ficam sem escola. Grande parte dos alunos
tem necessidade da merenda escolar. Isso é uma vergonha para o
Brasil, para Belo Horizonte, mas é a verdade. Então, a falta de aulas
traz dificuldades para a alimentação complementar. E aqueles adultos,
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ficando sem a obrigação dos estudos, não tendo trabalho, vão
perambular pelas ruas. As mães e os pais de família ficam inquietos.
Muitas vezes, estão no trabalho e não podem ficar em casa tomando
conta de filhos menores. Além disso, às vezes, têm outros filhos
adultos.

Está-se propondo uma união dos pais e dos alunos da rede pública
para substituir os professores, porque há gente competente. Os
professores, por sua vez, os funcionários da educação, estão
defendendo seu legitimo direito, porque estão ganhando uma quantia
irrisória, indigna, que não dá para manter as despesas da casa.
Mesmo assim, exercem uma função muito importante, que é o ensino,
a formação das pessoas, a criação de um segundo lar, que possibilita
às pessoas, à medida que vão adquirindo seus diplomas, tomarem-se
independentes, evitando que uns sejam súditos dos outros.

Mas gostaríamos, ainda, de dizer que o Hospital João XXIII e mais
23 ou 24 unidades da FREMIG - parece-me que na FHEMIG são 27
unidades - provavelmente vão entrar em greve amanhã.

O Deputado 1-lely Tarqüinio - O que será da saúde do nosso
Estado? As unidades da FHEMIG, principalmente o Hospital João
XXIII, que atendem urgências e emergências, vão paralisar suas
atividades, atendendo apenas os casos de risco. Os profissionais da
saúde não mais têm como sobreviver com esses salários miseráveis,
convivendo com aumentos diferenciados. Um médico-legista ganha
uma vez e meia o salário do que atende os pacientes. Embora o
legista tenha o risco de insalubridade aumentada, ganha quase o
dobro do médico que atende o paciente vivo. As funções são um
pouco diferentes, mas o Sr. Itamar Franco não está tendo uma visão
que faça justiça às diferentes atribuições dentro da categoria médica.
O Sr. Governador está deixando de atender a classe dos profissionais
da saúde e da educação. Fica aqui o nosso protesto, no intuito de
apontar distorções e injustiças. Muito obrigado.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 12 Fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência, tendo em vista
a necessidade de "quorum" qualificado para votação das propostas de
emenda à Constituição, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
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chamada dos Deputados para verificação do "quorum". Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados, que,

somados aos 13 que se encontram nas comissões, perfazem um total
de 40 Deputados, "quorum" insuficiente para a votação das propostas
de emenda à Constituição, mas suficiente para a apreciação das
demais matérias da pauta.

Discussão e Votação de Proposições
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Líderes, acordam em que sejam retirados de
pauta os Projetos de Lei Complementar n os 11199, 22 e 2412000.

Sala das Reuniões, 14 de junho de 2000.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 14 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 303199,

da Deputada Maria Olivia, que institui o Programa de Atendimento
Domiciliar a Idosos e dá outras providências. A Comissão de Justiça
concluiu pela constituciona[idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresentou. A Comissão do Trabalho opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e as Emendas n°5 2 e 3, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e
as Emendas n

o
s 2 e 3, da Comissão do Trabalho. A Comissão de

Saúde opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão
de Justiça, a Emenda n° 2, da Comissão do Trabalho, e as Emendas
n

o
s 4 e 5, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão do Trabalho, que opina pela aprovação da Subemenda n°
1, que apresenta, à Emenda n° 9, e pela rejeição das Emendas n o

s 6
a 8. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
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votação, as Emendas n°s 1 a 5 e a Subemenda n° 1 à Emenda n°
9, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n°
9. Em votação, as Emendas n°s 6 a 8, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n° 303/99 com as Emendas n°s 1 a 5 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 9. A Comissão do Trabalho.

Prosseguimento da discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 24199, do Deputado Paulo Piau, que acrescenta
dispositivos aos arts. 161 e 199 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.
• Deputado 1-lely Tarqüínio - Sr. Presidente, continuamos a

discussão do projeto. A proposta do Deputado Paulo Piau diz:
"Art. V - O Inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado fica

acrescido da seguinte alínea:
f) destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e para a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

O art. 199 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 10,

passando o seu parágrafo único a vigorar como § 21.
§ 1 0 - O Estado atribuirá dotações de recursos destinados à

operacionalização e manutenção das atividades necessárias à total
implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, correspondendo a, no mínimo, 1% da receita
orçamentária corrente ordinária do Estado, que será repassada em
parcelas mensais equivalentes a 1112 do mesmo exercício".

Queremos fazer breve comentário sobre a feliz iniciativa do
Deputado Paulo Piau, que pretende seja destinado 1% da receita
corrente orçamentária para a UEMG e para a UNIMONTES, de forma
eqüitativa, quer dizer, 50% para uma e 50% para a outra.

E uma iniciativa feliz no que tange ao universo das universidades
porque, em síntese, são a vanguarda e a retaguarda da sociedade. A
formação das pessoas e a pesquisa necessitam de dinheiro. Está ai a
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nobreza do projeto, em que pese às amarrações orçamentárias já
existentes.

Gostaríamos de comentar por mais tempo o projeto e a sua
justificação, mas, como já existem emendas, vamos abrir mão da
nossa fala, porque o projeto voltará em 20 turno. Concedo aparte ao
Deputado Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Quero levar ao
conhecimento de V. Exa. que a Bancada do PMDB apóia, na sua
totalidade, esse projeto que está encaminhando. Consideramo-lo
muito útil, oportuno e de grande alcance, a fim de que possamos ter
uma UEMG forte, que saia, em tempo hábil, do papel.

O Deputado Hely Tarqüínio - Muito obrigado, Deputado Paulo
Pettersen. Será muito útil para todas as cidades que têm unidades da
UEMG e para a UNIMONTES, que já existe como universidade, de
fato e de direito.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria

simplesmente dar um esclarecimento aos nobres colegas a respeito
dessa proposta de emenda à Constituição.

Em primeiro lugar, a UEMG não existe, O Governo do Estado tem
de tomar uma decisão: ou a Universidade existe de fato, como
universidade pública, ou vamos parar com essa brincadeira de falar
que Minas Gerais tem uma universidade estadual.

A nossa justificativa é feita em cima de números reais, O Brasil tem
160 milhões de pessoas. Temos 113 de pobres - 50 milhões, e temos
outros 50 milhões de pessoas que vivem mais ou menos e não têm a
menor condição de pagar uma faculdade particular. Portanto, temos
100 milhões de carentes de universidades neste Pais, em 160
milhões. São números irrefutáveis. Pergunto a qualquer um se tem
condições de refutar esses números.

Portanto, como Deputado, temos recebido pedidos de bolsa de
estudo para faculdade, pedidos de crédito educativo, criando uma
situação constrangedora para uma Nação que se diz em
desenvolvimento e não dá conta de dar estudo a seus filhos.

Assim, Minas Gerais tem o dever, a obrigação de dar aos mineiros a
oportunidade de cursar faculdade. Temos visto todos os dias pessoas
desanimarem, desistirem dos seus cursos, já aprovados no vestibular,
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já no primeiro, no segundo e até mesmo no 4° ano. Por esse fato,
estamos convictos de que ainda existe lugar para a universidade
pública e gratuita, a menos que haja um programa do Governo
Federal que não seja esse crédito educativo que aí está; não é para
atender ao aluno carente, é para o aluno de classe média.

A nossa preocupação é que o Minas Gerais faça a sua faculdade
funcionar de fato.

Gostaria de dar uma mensagem ao Deputado Márcio Kangussu com
relação à sua emenda, mas antes concedo aparte ao Deputado Edson
Rezende.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Paulo Piau. O relatório final da comissão especial que
estudou a UEMG tem alguns dados importantes a serem
acrescentados à defesa de se fixar um montante para essa
universidade.

Ouvimos durante 90 dias os Prefeitos das cidades-pólos onde estão
localizados os "campi". Ouvimos também os Presidentes de
fundações. Qual argumento nos trazem? Existe, segundo eles,
homogeneidade antes de esses "campi" se tomarem UEMG e depois
E a realidade de antes e depois se define do ponto de vista do
desenvolvimento, não só sócio-econômico, mas também cultural e
humano. Após se tornarem UEMG esses "campi" melhoram muito a
questão regional, não só do ponto de vista do desenvolvimento
econômico, mas também da integração regional. E aí o Prefeito de
Carangola nos deu um dado muito interessante, porque fica na divisa
de Minas Gerais com o Rio de Janeiro e a integração que se dá hoje
em torno do "campus" da UEMG em Carangola é que essa região,
enquanto integração regional, ultrapassa os limites de Minas Gerais. E
é uma integração solidária, produtiva e positiva.

Esse é um lado. O outro é que os estudantes dessas faculdades
localizadas no interior, os estudantes pobres, podem cursá-las quando
aprovados no vestibular, porque não têm de sair para as grandes
cidades, como Bêlo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba ou Uberlândia,
tendo de custear os estudos, a moradia e outras coisas mais.

A possibilidade de estudantes mais pobres estudarem nas
faculdades que compõem os "campi" da UEMG é muito mais
facilitada. Esse é o outro aspecto social da máxima importância.
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Para finalizar, outro dado, Deputado Paulo Piau, com quem

temos tido o prazer de estar discutindo essas questões. Estivemos na
Universidade Estadual de São Paulo - UNESP. A UNESP tem um
conceito e uma concepção muito parecida com a UEMG. Têm 15
"campi", eqüitativamente distribuídos pelo Estado. O orçamento para a
UNESP é de 3,24% do ICMS livre, mais ou menos 75% de todo o
ICMS arrecadado no Estado para a UNESP. Isso equivale a mais ou
menos R$450.000.000,00 por ano. Além da USP e da UNICAMP, São
Paulo, com três universidades, tem 50% dos doutores, quase 50% dos
mestres. Conseqüentemente, 50% da pesquisa do País ocorre em
São Paulo. Nada mais claro para todos nós, que acreditamos em
educação, como forma de promover o desenvolvimento, 50% do PIB
brasileiro está em São Paulo.

O que a UEMG gasta por ano somente para pagamento de pessoal?
Gastou, em 1999, R$11.000.000,0o. Um pouco mais em 1998. O que
gasta a UNIMONTES? Em torno de R$26.000.000,00. Somando, daria
próximo a R$45.000.000,00 por ano.

Precisamos garantir também, em termos constitucionais, recursos
para desenvolver a UEMG, mesmo porque não se pode pensar
somente no ensino fundamental ou no médio. Nós, Brasil, estamos
extremamente atrasados com relação à educação. Se Minas avançou,
e aí podemos afirmar que avançou no ensino fundamental e no ensino
médio, porque, de acordo com os dados do provão, os ensinos
fundamental e médio de Minas são melhores do que os de São Paulo,
mas não podemos afirmar a mesma coisa com relação à universidade.
Devido ao atraso brasileiro na educação, não podemos desvincular,
enquanto sistema de educação do Estado, a universidade, que vem
complementar, vem melhorar o que já existe de relativamente bom,
que é o ensino fundamental e o médio. Aí, sim, aponta-se para o
futuro do Estado, ou seja, para o desenvolvimento não somente
econômico, mas especialmente humano.

Então, comungamos com a idéia de que o Estado tem de ter uma
universidade de boa qualidade, de preferência pública e gratuita para
tantos mineiros que às vezes passam em uma faculdade particular e
têm de desistir por não poderem pagar as mensalidades.

Como último dado, o Brasil hoje tem 72% de universidades privadas.
Os outros 28% são de universidade públicas. Já os Estados Unidos
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invertem esse modelo. Oitenta por cento das universidade
americanas são públicas, e somente 20% são privadas. Estamos na
contramão da história do investimento público em nossas
universidades. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, Deputado Edson Rezende.
Gostaria de parabenizá-lo pela brilhante atuação na Comissão
Especial que estuda a nossa UEMG.

Digo ao Deputado Márcio Kangussu que respeitamos a sua emenda
porque o vale do Jequitinhonha, de fato, é considerado o vale da
pobreza e precisa de investimentos. Mas essa dotação orçamentária
não tem absolutamente nada que ver com a aplicação dos recursos. O
que precisamos é garantir que haja algum tipo de recurso financeiro
para garantir o funcionamento da UEMG. Há uma lei, já aprovada,
para absorção de várias faculdades. Evidentemente que a reitoria da
Universidade, juntamente com o Governo do Estado, pode passar por
esta Casa leis que venham fazer uma aplicação ou criar faculdades no
Jequitinhonha.

O Deputado Paulo Piau - A emenda de V. Exa. seria inócua, porque
ainda não existem legalmente, no vale do Jequitinhonha, as
faculdades que pudessem receber aplicação. Nem a nossa Uberaba
poderia hoje novamente fazê-lo.

Esse valor de 1% já seria o inicio de um trabalho para que a UEMG
pudesse absorver as faculdades que estão preparadas para isso. Em
que pese à boa intenção do Deputado Márcio Kangussu, de preservar
algo para o vale do Jequitinhonha, estaríamos ao seu lado para
viabilizar esse intento. A região merece faculdades, mas, no caso
específico, não se trata da aplicação dos recursos. Trata-se de
garantir recursos para a absorção de universidades. E um pouco
diferente.

Gostaria de dizer ainda que, como disse o Deputado Edson
Rezende, hoje os gastos da UEMG e da UNIMONTES giram em torno
de R$45.000.000,00. Portanto, 1% resultaria em algo próximo a
R$60.000.000,00. Isso seria muito pouco para avançarmos, razão
pela qual apresentamos uma emenda passando para 2%. Qual a

o lógica dessa emenda? A Constituição mineira dizia que 3% das
receitas orçamentárias correntes seriam aplicadas na FAPEMIG. No
Governo passado, esse valor deixou de ser 3%, passando para 1%.
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Hoje, a FAPEMIG tem apenas 1% das receitas orçamentárias

correntes. Com isso, a pesquisa e o desenvolvimento da educação
estão perdendo 2% das receitas orçamentárias correntes. Essa foi a
razão pela qual achamos que devemos avançar, como hoje fazem o
Rio de Janeiro, o Paraná e vários Estados do Nordeste em termos de
aplicação percentual destinada às faculdades. Minas Gerais é o 121
Estado em termos de aplicação proporcional na sua faculdade
estadual.

Para nós isso é uma vergonha, um demérito para um Estado que se
diz progressista. Precisamos definir se vamos ter a nossa UEMG e a
nossa UNIMONTES acolhida pelo Governo do Estado ou vamos dizer
para a UNIMONTES: Cobrem suas taxas, viabilizem os seus recursos
e cobrem dos estudantes para fechar as suas planilhas". A mesma
coisa é a UEMG, que só tem unidade em Belo Horizonte. Não tem
unidade a mais, a não ser na forma de convênio com Passos,
ltuiutaba, Carangola, Fatos de Minas e assim por diante. Gostaria de
justificar que não são aleatórios os valores de 1% e 2%. Eles têm a
sua razão de existir.

Queria dizer ainda que, desde as audiências públicas de 1995 até o
orçamento participativo que foi feito no ano passado, a UEMG foi o
item mais demandado pela sociedade mineira. Portanto, a Casa não
pode fechar os olhos para esta realidade, cabendo-lhe dar atenção às
demandas. Assim, viabilizar recursos financeiros para a UEMG e a
UNIMONTES significa ir ao encontro das demandas e das
reivindicações do povo de Minas Gerais.

Quero essa firme posição de manter esse projeto, que, já sabemos,
tem algum indicativo do Governo para não aprová-lo. Acho um
absurdo, e vamos brigar por isso. O povo tem que saber quem é quem
e quem quer o que no Estado. Se é o povo que manda, se é esta
Assembléia Legislativa ou se é o Executivo.

Gostaria ainda de manter essa emenda sobre os 2%, porque não
podemos ficar atrás de 12 Estados da Federação brasileira. Isso nos
envergonha. Como disse o Deputado Edson Rezende, o Brasil devia
ter pelo menos 3 milhões de estudantes universitários, e temos
apenas um milhão e meio.

Portanto, essa é uma Nação sem futuro. Se não investirmos em
pesquisa e em educação universitária, apesar, evidentemente, de a
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fundamental ser a mais importante, este será um País e um Estado
sem futuro. Será que alguém duvida disso? Será que somos tão
ignorantes e analfabetos que não compreendemos uma lógica
dessas? Será que é por acaso que o Estado de São Paulo tem quase
a metade da economia do País? Será que é por acaso que os Estados
Unidos, como disse o Deputado Edson Rezende, são a maior
economia do mundo? Não, é porque têm um pouquinho de
compreensão e de inteligência a mais do que nós, deste País,
infelizmente, de "tupiniquins", de idiotas.

Temos de deixar de ser idiotas e parar de investir errado, gastar o
dinheiro público em matérias banais e mesquinhas, como tem sido
gasto principalmente pelo Governo Federal, que, através do
Congresso Nacional, tem loteado recursos da União e está gastando
em tudo, menos em matérias importantes, como o ensino universitário
público federal e as estradas. Minas Gerais, evidentemente, não pode
cometer o mesmo erro. Vamos ser diferentes do Governo Federal e
aplicar em matérias importantes, em algo sério. Essa é a razão de
nossa emenda.

Trago comigo várias posições de diversas pessoas e entidades,
incluindo um dossiê da UNIMONJTES, que diz respeito à Proposta de
Emenda à Constituição n°24, manifestando sobre quanto é pouco 1%
das receitas orçamentárias. Mais 1% melhora, trazendo mais
R$15.000.000,00 por ano, o que ainda não resolve o problema.

Já disse por que estamos contemplando essa emenda com 2%. E
uma demanda da própria base, das próprias faculdades da UEMG,
que desejam avançar um pouco em termos de organização financeira.
Portanto, gostaria de pedir que aprovassem o projeto com 1%, e
avançássemos mais, aprovando a emenda que estipula 2%, porque
isso não vai trazer sacrifício extra.

Disse o Líder que se vai apertar o Governo financeiramente.
Gostaria de lembrar que, lamentavelmente, as leis não são cumpridas.
Por exemplo, o fundo que vai para a FAPEMIG, que corresponde a
1% das receitas orçamentárias correntes, também não está sendo
aplicado. Hoje, a FAPEMIG está aplicando menos de 113 do que é
constitucional, do que é legal.

E a emenda também não exige que, passando os 2%, o Estado
tenha de desembolsar o valor da noite para o dia. Não, o processo de
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absorção é lento, pode ser gradual. Absorve-se Passos, que está
preparada; absorve-se ltuiutaba, que está preparada. Aliás, essas são
as duas únicas passíveis de absorção. Mas outras virão. Quem sabe a
próxima poderá ser a de Teófilo Otôni ou a do vale do Jequitinhonha?
Mas, se não houver recursos financeiros, não haverá condição de
nenhuma delas ser absorvida. Vamos ficar como estamos.

Desconfio de que a direção da UEMG hoje quer simplesmente que a
universidade exista no nome, que atenda apenas a Belo Horizonte,
que já não precisa de tantas faculdades. E isso pode levar ao
fechamento da UEMG em Belo Horizonte, porque o mais importante é
interiorizar o desenvolvimento, é levá-lo para o Jequitinhonha, para o
Norte de Minas, para o Triângulo, que também é vazio em termos de
ensino universitário, conforme dados da própria Universidade.

Precisamos interiorizar o desenvolvimento. Precisamos parar de
atrair a nossa população para a Capital, a fim de estudar em
universidades, como tem ocorrido, esvaziando o interior e inchando a
Capital. E exatamente com a descentralização do ensino universitário
que poderemos oferecer oportunidade para que nossos jovens que
queiram fazer universidade possam continuar próximos à residência.
Isso, aliás, é mais barato e viabiliza o seu curso. Além disso, o interior
poderá desenvolver-se mais.

Concedo aparte à Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Nobre amigo e

companheiro Deputado Paulo Piau, utilizo seu espaço, neste
momento, para dar total apoio a essa Proposta de Emenda à
Constituição n° 24, de sua autoria.

E preciso entender o que representa o investimento na formação
universitária e em cursos superiores no Estado de Minas Gerais. E
preciso valorizar a pesquisa e a extensão exercidas pela universidade
no Estado. A formação de profissionais desencadeia vários processos,
tais como a melhor utilização de recursos públicos, a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos, incentivando uma visão plural da
sociedade mineira, brasileira e mundial, resgatando o espírito de
solidariedade entre as pessoas, que está tão em falta e representa o
maior conflito hoje enfrentado pela humanidade.

Devido a progressos, tais como os advindos da Internet, o
conhecimento da humanidade está dobrando a cada quatro anos, e a
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sociedade talvez não perceba o que isso representa. A
universidade tem o compromisso de restaurar a nossa sociedade.
Todo o investimento feito na universidade ainda é pouco.

Estivemos, na Comissão de Educação, com a UNIMONTES e a
UEMG, solicitando ao Governador do Estado que realize o concurso
para professores universitários. A UNIMONTES tem 50% do seu
quadro formado por professores designados e contratados, e a
UEMG, 80%. A universidade não pode investir em funcionários não
estáveis. Mesmo assim, continua investindo na ajuda para que os
professores façam o mestrado, doutorado, estejam à frente de
pesquisas que duram dois ou três anos, muitas com o cunho de
detectar os elementos necessários à transformação da sociedade. E
fácil verificar a transformação do Norte de Minas após a implantação
da UNIMONTES. Sinto orgulho em dizer isso, porque sou fruto da
UNIMONTES. Estou Deputada, mas sou professora daquela unidade
e pude ver o que ela desencadeou. O Deputado Márcio Kangussu
utiliza-se desta tribuna sempre que é necessária sua intervenção para
fortalecer aquela universidade, fazendo com que se abra um braço
para o vale do Jequitinhonha, área mineira da SUDENE. O vale do
Jequitinhonha tem um perfil muito parecido com o do Norte de Minas,
mas necessita de instrumentos que o coloquem, tecnicamente, na
mesma posição. Sem a universidade, isso não é possível.

Parabenizo a Polícia Militar, através dos Deputados que a
representam, por sua luta e conquista. Mas o salário-base do
professor universitário é R$532,00, abrindo-se um outro parâmetro de
discussão. Deveríamos investir na universidade, e essa proposta de
emenda à Constituição vem ao encontro desse anseio. Caso esta
Casa derrote esse projeto, estará procedendo de maneira incorreta,
não buscando a forma, capitaneada, inclusive, pelo Presidente
Anderson Adauto, para que o Poder comporte-se como tal, pois deve
ser harmônico com o Governo do Estado, mas independente,
defendendo os anseios da sociedade. Essa proposta de emenda à
Constituição vem num momento claro e lúcido, quando estamos
discutindo a segurança pública, o desemprego, muitas vezes por falta
de capacitação, pois os avanços tecnológicos não mais aceitam o
profissional que não tenha curso universitário. O curso superior já é
básico para que o profissional integre-se no mercado de trabalho com
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um salário, no mínimo, digno. O conhecimento é a forma mais
próxima de se chegar a Deus.

Pedimos voto ao povo para representá-lo nesta Casa. Então, além
de nos posicionarmos como cristãos diante da sociedade, precisamos
agir com correção e verdade. As pessoas têm de se posicionar. Como
está escrito na Bíblia, é frio ou quente, o morno vomitamos. Posiciono-
me a favor do ensino universitário e das universidades públicas
estaduais, porque há uma infinidade de pessoas que precisam de
universidade gratuita. Precisamos fortalecer a pesquisa e a extensão
no Estado e reforçar os multiplicadores da cidadania e da
solidariedade. A pessoa, depois que sai da universidade, tem essa
condição, após agregar não apenas o conhecimento, mas também a
convivência, a visão do mundo e o respeito a cada um.

O Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputada Elbe Brandão.
Aproveitarei as suas palavras e completarei as do Deputado Márcio
Kangussu. Depois explicaremos esse fundamento. Esse fato de a
UNIMONTES estar presente no vale do Jequitinhonha é bom, porque,
talvez, não precise da legislação aprovada para absorver alguma
faculdade de imediato. A extensão é importante. Quando falamos em
1% ou 2% das receitas orçamentárias correntes, não definimos isso,
como foi definido, em 1995, em um projeto do Deputado Anderson
Adauto, que diz: "O Estado destinará à Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG - e à Universidade de Montes Claros -
UNIMONTES - recursos correspondentes a 1% da receita
orçamentária corrente do Estado, excluída a parcela da arrecadação
de impostos transferidos aos municípios na forma do art. 150, dos
quais serão repassadas parcelas mensais equivalentes a 1/12". Aqui
diz que 90% seria para a UEMG e 10% para a UNIMONTES. Não
temos mais esse pensamento de definir as partes para A e B. A
Universidade que tiver mais aluno recebe a maior parte. Levamos em
consideração o custo de cada aluno, porque cada curso tem um custo
diferenciado. Esse critério é simples. Se a UNIMONTES tem um
número x de alunos e a UEMG tem y, esse recurso seria proporcional
ao número de alunos. Esse critério é justo e evita decisões aleatórias,
que, muitas vezes, não trazem o resultado que esperamos.

Por isso, gostaria de conversar com V. Exa., para mostrar que
podem ser aplicados os 15% no vale do Jequitinhonha, desde que
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haja estratégia, porque esse recurso não é para montar "campus"
nem para formar estrutura física, mas para o pessoal, sobretudo para
os professores, que são o insumo maior de uma universidade.

Estamos conversando a respeito disso com muitas pessoas. A
Deputada Elbe Brandão foi feliz ao dizer que, muitas vezes, pessoas
se perdem nos caminhos da vida devido à frustração e à revolta, como
aconteceu com esse bandido que foi morto no Rio de Janeiro e que,
junto, levou uma pessoa inocente. Ele foi vitima da Candelária e é um
produto da sociedade. Esse produto não nasceu espontaneamente.
Somos responsáveis por ele também. Temos ouvido pessoas que
entram para o tráfico de drogas simplesmente porque estiveram na
universidade mas tiveram de abandonar o curso por falta de recursos
financeiros. Esta Nação está absolutamente falida. Uma nação que
não tem condições de dar uma educação ao seu filho que tem uma
inteligência normal, por falta de recursos financeiros, está
absolutamente falida.

Desafio qualquer um a debater o tema de sermos uma nação falida
justamente por esse aspecto de a nação não poder dar aos seus filhos
a condição do estudo, seja ele médio ou, sobretudo, universitário.
Temos que mudar de atitude. O desemprego está aí, a condição
social precária está aí. São vários motivos, mas um deles,
inegavelmente, é a educação do povo do nosso País. Não tenho
dúvida disso.

Quero ler uma justificação que contém dados comparativos do
Estado de Minas Gerais com outros Estados, em termos de aplicação
de recursos nas universidades estaduais:

Justificação: A Constituição mineira, trabalho resultante de um
grande esforço dos constituintes de 1989, aos quais homenageio
neste instante em que nossa Constituição completa dez anos, teve a
feliz e criativa idéia de criar a Universidade do Estado de Minas

: Gerais. Insistimos, criar, e não autorizar a criação, como acontece em
outros casos.

Além de criar a UEMG, a Constituição mineira deu o prazo de dois
anos para que o dispositivo constitucional fosse cumprido, insistindo
que a implantação fosse realizada em 720 dias, com a absorção das
fundações criadas pelo Governo do Estado e daquelas que
houvessem recebido recursos dos poderes públicos.
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Nos meses que sucederam à Constituição, entre 1989 e 1991,

quando exercia mandato o Governador Newton Cardoso, foi
estabelecida uma legislação preliminar para criação da Reitoria da
Universidade do Estado de Minas Gerais e um estudo
macroeconômico de alto, nível, realizado pela Fundação João
Pinheiro. No prazo previsto, fizeram opção por fazer parte da UEMG
as fundações situadas em Campanha, Carangola, Diamantina,
Divinápolis, ltuiutaba, Lavras, Patos de Minas, Passas e Varginha,
bem coma a Fundação do Norte de Minas de Teófilo Otôni - FENORD
- e uma fundação sabre a qual se deveria decidir se se situaria em
Uberaba. De Bela Horizonte, optaram a Fundação Guignard e a antiga
FUMA.

Quando assumiu o Governo de Minas, em 11/3/91, o Governador
Hélio Garcia convidou o Prof. Aluízio Pimenta para implantar a
Universidade do Estado de Minas Gerais, cujo tempo de exigência
constitucional já havia sido superado. A Universidade não dispunha de
uma reitoria, nem mesmo de uma sala para instalar-se precariamente.
As fundações optantes achavam-se desiludidas, porque nunca haviam
sido chamadas para reunir-se e estudar as perspectivas para as
absorções.

Foram necessários dois anos de verdadeiro doutrinamento, para
mostrar a viabilidade da instituição como se havia feito em São Paulo
com a Universidade do Estado de São Paulo - UNESP -, que também
teve sua origem da reunião de fundações e unidades particulares e,
hoje, é uma das universidades públicas estaduais mais conceituadas
do Pais.

A Reitoria foi organizada e foi estabelecido um plano prioritário de
capacitação de professores. Hoje, 30% possuem mestrado ou
doutorado. As bibliotecas e os laboratórios foram modernizados e
ampliados. Foram criadas faculdades e escolas de grande interesse
para as regiões, estabelecidos pianos de pesquisa e um amplo
programa de extensão universitária. Os cursos, que eram de fim de
semana, funcionam de segunda a sexta-feira e atendem,
prioritariamente, aos jovens de nosso Estado, o que não era feito
anteriormente. Foram estabelecidos por lei os "campi" regionais. Em
1994, o estatuto da Universidade foi aprovado pelo Conselho Estadual
de Educação e baixado em decreto pelo Governador do Estado.
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A UEMG é, atualmente, uma instituição credenciada por decreto

do Governo de Minas, baseado em parecer do egrégio Conselho
Estadual de Educação. Os 'campi" têm todas as condições de ser
absorvidos, havendo, aliás, um parecer do Ministério Público de
Passos que reclama a absorção da unidade dessa cidade dos pontos
de vista econômico e administrativo.

Há, no entanto, um grande entrave para a consolidação da
Universidade do Estado de Minas Gerais: o problema orçamentário. O
orçamento da UEMG, que provém do Estado, não chega a
R$20.000.000,00, enquanto o orçamento da UNESP supera os
R$400.000.000,00, número dito pelo Deputado Edson Rezende.

A UEMG vinha conseguindo verbas do orçamento federal e apoios
específicos do Ministério da Educação, o que está cada vez mais
difícil.

Esclareça-se que recente emenda à Constituição baixou a
contribuição do orçamento da FAPEMIG de 3% para 1%, deixando
uma margem de 2%, o que torna esta proposta de emenda à
Constituição que ora apresentamos mais do que justa para uma das
aplicações mais importantes para o desenvolvimento de Minas Gerais
no próximo milênio.

Além disso, se considerarmos a aplicação orçamentária de outros
Estados, vamos ver que Minas Gerais está abaixo, pelo menos, de 12
Estados, no que se refere à aplicação em ensino superior. Somente
para registro, informamos que o Estado de São Paulo inclui e
desembolsa R$2.000.000.000,00 por ano para suas três
universidades estaduais; o Rio de Janeiro, R$500.000.000,00 para
suas duas universidades estaduais. Deputado Márcio Kangussu, o
que estamos propondo, com esses 2% - e chamo a atenção das
Lideranças do Governo-, chega ao valor de R$120.000.000,00. Dizem
que Minas Gerais ainda é a segunda economia do País, mas o Rio de
Janeiro aplica em suas universidades R$500.000.000,00, ou seja, com
a proposta dos 2%, Deputado Luiz Tadeu Leite, ainda ficaremos
aplicando 20% do que esse Estado hoje aplica em sua universidade
estadual. O Paraná supera os R$300.000.000,00 e possui quatro
universidades estaduais. Vejam como estamos atrasados sob esse
aspecto. O mesmo ocorre em outros Estados, como a Bahia e o
Ceará. Minas Gerais aplica na UEMG e na UNJIMONTES a

rÀ
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importância, como disse o Deputado Edson Rezende, que estudou
o assunto recentemente, de R$45.000.000,00 para as duas, a que é
ridículo para um Estado que é a ? economia do Pais.

Não é também aceitável o argumento de algumas pessoas de que
Minas Gerais dispõe de seis universidades federais, pois o Rio de
Janeiro possui cinco e, como vimos, investe fortemente na educação
superior pública como instrumento de participação ativa e efetiva do
Estado em seu projeto de desenvolvimento. Diga-se de passagem, o
Rio de Janeiro está querendo espaço e, de acordo com os números,
está tomando o lugar de nosso Estado na economia. Ou tomamos
uma atitude séria e duradoura, ou ficaremos num Estado politiqueiro,
de uma política mesquinha, que não contempla a política de
desenvolvimento, mas, pura e simplesmente, a política partidária. Se
não fôssemos um Estado mediterrâneo, o coração do Brasil, e
estivéssemos em um canto, com certeza ocuparíamos a posição de
dez para frente no "ranking" dos Estados brasileiros. Não vamos jogar
apenas com a sorte, com os recursos naturais e com a localização
geográfica, vamos ser inteligentes e aplicar no que realmente
interessa ao povo de Minas Gerais e ao do Brasil.

Considerando os números irrefutáveis que demonstram a existência,
em termos da população global, de 100 milhões de pessoas que não
podem pagar uma universidade particular, ou o Governo cria a
chamada bolsa do aluno carente ou um crédito educativo viável para o
aluno carente, ou teremos que ter a universidade pública e gratuita,
pois, do contrário, não formaremos o contigente de pessoas de que
precisamos para formar a massa crítica no Pais, em todas as áreas.
Concordo com a universidade pública paga, desde que se criem
mecanismos para atender ao estudante carente.

Gostaria de fazer um apelo: que aprovemos o projeto e, sobretudo, a
emenda que contempla os 2%, mesmo ficando diferentes 80% do
Estado do Rio de Janeiro e cerca de 60% do Estado do Paraná. Com
isso, talvez, seja possível melhorar o nosso "ranking" relacionado às
aplicações nas faculdades estaduais, saindo da 121 colocação, em
termos nacionais.

Peço a compreensão dos Deputados, a fim de que aprovemos esse
projeto do 1%, além de avançarmos um pouco mais, garantindo 2%.
Conversei com o Líder do Governo, Deputado Luiz Tadeu Leite: não
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deveríamos amarrar recursos orçamentários, engessar com
percentuais para cada área. No entanto, o que seria da educação se
não tivéssemos os 25% constitucionais, que devem ser investidos,
obrigatoriamente, pelos Prefeitos, na educação dos municípios? Com
certeza, estaríamos em uma situação bem pior do que a de hoje.

Portanto, num país que ainda não tem uma consciência política
madura - se fosse dar nota à democracia brasileira, de O a 10, daria 3
-, ainda precisamos de tutela, de amarração daquilo que é importante.
Não investimos 1% do P18 em pesquisas, ao passo que os países da
Europa e os Estados Unidos investem até 4% do PIB. Portanto, não
somente em educação, mas também em ciência e tecnologia, temos
de amarrar, a fim de que os administradores públicos sejam obrigados
a investir naquilo que dá retorno à sociedade. Infelizmente, ainda
temos carência de compreensão e de consciência política.
Infelizmente, o povo não sabe pedir. Assim, temos de ter a clareza de
que coisas importantes como educação, ciência e tecnologia têm de
ser amarradas, porque o mundo caminha assim; caso contrário,
ficaremos na contramão da história, como disseram os Deputados
Edson Rezende e Elbe Brandão.

Portanto, peço novamente que avancemos. Dessa forma, esta Casa
estará colaborando para o desenvolvimento do Estado e não apenas
fazendo firulas, movimentos, que, muitas vezes, não chegam a nada.
Ficã, então, o empenho para que aprovemos esse projeto para o bem
de Minas Gerais e dos mineiros.

Concedo aparte ao Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Durante os últimos três

meses, avançamos muito nessa proposta de emenda à Constituição.
Tive a honra de ser o Presidente da Comissão Especial, realizamos
inúmeras audiências públicas nesta Casa, com todas as unidades da
UEMG, o que nos permitiu constatar a vontade de sentirem-se como
uma universidade. Foi um avanço muito grande. Ao final, realizamos
uma audiência pública em Montes Claros, com a UNIMONTES, com a
participação maciça do corpo de professores, do colegiado de
professores, dos alunos, que desejavam a aprovação dessa proposta
de emenda à Constituição.

Foi a maior, a mais importante discussão sobre o setor educacional
que fizemos nesta Casa. Como bem disse V. Exa., temos consciência



710
do avanço que ocorreu na educação pública do País, no momento
em que se estabeleceu o financiamento da educação. Se fosse por
opção própria, muitos Prefeitos não investiriam os 25% na educação.
Mas, como são obrigados, hoje, temos uma nova área educacional no
Estado, principalmente na educação municipal.

Mas já notávamos esse buraco negro no custeio do ensino superior.
Por meio dessa proposta de V. Exa., que foi assinada por outros 26
Deputados, entre os quais tenho a honra de estar incluído,
enxergamos a luz no fim do túnel.

Então, como Presidente da Comissão Especial, cumprimos a nossa
obrigação. Autodenominei-me relator também da emenda, para que
meu relatório pudesse ser o mais objetivo possível. E culminou com
votação maciça no l o turno, estabelecendo 1%, que é o custeio da
universidade do Estado.

A proposta de V. Exa. avança bastante. Fosso garantir ao Deputado
Paulo Piau que, como Presidente, ainda, da Comissão Especial,
vamos conversar com todas as bancadas, com todos os Deputados,
para mostrar a necessidade de nos unir em tomo dessa nova
proposta. Certamente queremos garantir a aprovação de 1% do
orçamento do Estado para a UEMG e a UNIMONTES. Se houver
consenso em 2%, excelente! Vamos soltar foguete! Vamos partir para
o interior mostrando a boa nova acontecida no Estado! Se não for
possível, de antemão, quero cumprimentá-lo pela iniciativa, pela
ousadia até, de apresentar proposta neste Governo cujas reações às
propostas de Deputados da Oposição bem conhecemos.

Ganhamos a unanimidade e o apoio da Casa, e ninguém poderá
tirá-lo, principalmente do Deputado Paulo Piau, que firmou o seu
nome como proponente de uma idéia inovadora, importante e
imprescindível para que o nosso ensino superior seja, a partir de
2001, uma realidade em Minas Gerais. Parabéns, Deputado Paulo
Piau.

O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Tenho projeto aprovado e sancionado pelo Governador Itamar Franco,
portanto, naquilo que é importante para o Estado, é claro que não
existe Situação ou Oposição. Mostrou isso por ocasião do programa
do Fundo de Recuperação de Bacias Hidrográficas, que foi aprovado
por esta Casa no final do Governo anterior e sancionado pelo
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•	Governador Itamar Franco. Portanto, tirando o aspecto político-

partidário de Situação e Oposição, esperamos que, com esse projeto,
aconteça o mesmo.

Entretanto, para o bem da UEMG, não faço questão de ser o autor.
Abro mão dele para qualquer um. Se puder ser um projeto da Casa,
abro mão dele, para que a emenda possa ser aprovada e sancionada
pelo Governador do Estado, tamanho o nosso desejo de ver a UEMG,
junto com a UNIMONTES, cada vez mais fortalecida, dando
oportunidade, de fato, aos jovens do Estado de Minas Gerais. Deixo o
meu agradecimento pela atenção de todos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

meu caro colega e amigo Deputado Paulo Piau, concordo com quase
tudo que disse, menos quanto à nossa emenda que obriga à aplicação
de 0,15% dos recursos nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. De
maneira alguma, podemos considerá-la inócua. Nada mais eficaz do
que obrigar o poder público, por meio da Constituição, dos seus
órgãos, a aplicar recursos onde são necessários.

A UNIMONTES já está atuando nos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri. Entretanto, não tem condições financeiras de manter esses
cursos gratuitos. Em algumas cidades, foram implantados os cursos
semipresenciais, e isso custa de R$180,00 a R$200,00 por aluno. E a
professora - como foi dito -, que ganha por mês R$532,00, não tem
condições de pagar essa quantia para se qualificar e fazer o curso
universitário.

' Também já ouvi e li, em prosa e em versos decantados por todos, a
desigualdade regional. Os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri não
têm nenhuma universidade pública. Se, ao legislar, não tivermos o
cuidado de obrigar as universidades a aplicarem recursos ali,

: obviamente eles serão aplicados em regiões onde a facilidade de
manter o professor seja evidente.

Para atrair os professores, principalmente os mestres e doutores, é
preciso que se dê instrumentos a essas universidades para assim
procederem.

Ao obrigarmos a UNIMONTES, principalmente, a aplicar esses
recursos nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, isso será uma
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atração para que os professores, mestres e doutores dirijam-se
para lá e tenhamos ali a tão sonhada universidade.

O Deputado Paulo Piau também chamou a atenção para que esta
Casa não feche os olhos para um problema tão grave. Acho que nós,
Deputados, não podemos fechar os olhos para os graves problemas
sócio-econômicos daquelas regiões.

Nesta Casa, votamos, constantemente, vários tipos de projetos e
incentivos, e nunca se pratica aqui a tão falada eqüidade, que é tratar
os diferentes de uma forma diferente. Quero deixar bem claro que, ao
levar o nosso nome aos nossos conterrâneos, assumimos
compromissos - e o principal deles é o de estar aqui, sempre atentos,
em busca de meios para que o povo dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri possa se desenvolver.

Um dos meios pelos quais vamos lutar é este: proporcionar aos
inúmeros jovens e também aos professores a chance de se
qualificarem através do ensino superior. Não vamos, de forma
nenhuma, transigir com esse compromisso que temos com o povo
daqueles vales. E esta é uma oportunidade para cumpri-lo.

Vejo neste Plenário colegas como os Deputados Arlen Santiago,
Luiz Tadeu Leite, Carlos Pimenta e Wanderley Ávila, que têm suas
vidas ligadas ao povo do Norte de Minas, do vale do Jequitinhonha e
do vale do Mucuri. Tenho absoluta certeza de que esses
companheiros não permitirão que se vote uma emenda à constituição
da magnitude, da sabedoria, iluminada, da emenda de autoria do
Deputado Paulo Piau e que aqueles vales não tenham um tratamento
diferenciado.

E desta forma que pretendo e vou exercer o meu mandato:
defendendo os interesses legítimos daquele povo.

A pobreza daquele povo também é notória. Aqui também, na
periferia de Belo Horizonte, temos pobres, só que os daqui têm
oportunidade. Os pobres daqui têm oportunidade de emprego, de se
qualificar e ter conhecimento. Aos nossos, falta esta tão propalada
oportunidade para se desenvolver.

Estamos na era do conhecimento, e o povo do vale do
Jequitinhonha sempre respondeu afirmativamente naquilo que o toca.
O vale do Jequitinhonha tem muitas riquezas minerais. Temos a
cafeicultura, que se expande. Temos o granito, que é exportado,



rÃ

713
trazendo divisas. Temos a pecuária pujante. Temos o feldspato, o
pólo moveleiro. Mas nos falta muita coisa. Faltam estradas, um
programa de saúde que possa minimizar o sofrimento de tantos que
têm que se deslocar para outros centros, um programa hídrico e,
sobretudo, oportunidade para o povo dali se qualificar. Esta é uma
oportunidade. Também não considero que isso possa ser depois
objeto de lei ordinária. Seria até mesmo uma falta de senso de
oportunidade se ao debatermos uma emenda como essa, tendo ela a
aceitação que está tendo esta Casa, não aproveitássemos para
obrigar o Estado, através de seus órgãos, a dar oportunidade aos
jovens, aos professores para se qualificarem e terem emprego. Até
mesmo porque a LDO obriga a que, a partir de 2003, só lecionem
professores que tenham curso superior. Como vamos conseguir isso
se não damos oportunidades aos professores para se qualificarem?
Concedo aparte ao Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Márcio Kangussu,
nosso aparte é para dizer, rapidamente, que V. Exa. faz, com
propriedade, uma defesa veemente do vale do Jequitinhonha, o que
não é responsabilidade, evidentemente, apenas dos representantes
desse vale. O vale do Jequitinhonha, hoje, é uma preocupação
nacional, portanto, essa preocupação tem que ser nossa, também.
Jamais podemos deixar que isso transpareça de maneira diferente.
Portanto, quero dizer que estaremos juntos com V. Exa., dando todo o
apoio para que mudemos a realidade do vale. A educação
fundamental e a educação superior são, sem dúvida, instrumentos
relevantes para que as coisas aconteçam no vale, como acontecem
em outras regiões do nosso País. Portanto, conte com nossa
presença, com nosso esforço para que possamos, realmente, mudar a
situação do vale.

Quando disse que essa emenda não está na fase de aplicação dos
recursos, foi porque precisamos ter as faculdades absorvidas.
Gostaria de contar com V. Exa. e com a Bancada do PPS para que o
Governo do Estado venha a se sensibilizar com relação à absorção
das faculdades. Se ele não se sensibilizar com relação à absorção
das faculdades que estão aí e simplesmente mantiver um convênio,
não vamos ter a faculdade que sonhamos. Podemos ter os recursos,
mas não vamos ter a faculdade ligada à Universidade do Estado. Para
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que isso seja realidade no vale do Jequitinhonha, precisamos
remover essa idéia da atual direção da UEMG de que as unidades
devem ser agregadas, simplesmente atadas por um convênio. Como
integrante do povo mineiro, queremos muito mais que isso. Queremos
que a UEMG seja uma realidade. Aí, sim, poderríamos estendê-la ao
vale do Jequitinhonha, seja através da UNIMONTES, seja através da
faculdade de Teófilo Otôni, seja através de outras faculdades que
viessem a ser implantadas naquela região, o que seria justo. E um
vazio universitário.

Só queria deixar esse esclarecimento, porque jamais quisemos
preterir qualquer região que fosse, muito menos o vale do
Jequitinhonha, que precisa de apoio. É apenas uma questão de
formalidade. Esta emenda do 1% ou 2% - porque, quem sabe, vamos
conseguir avançar um pouco mais - simplesmente define que a
universidade tenha recursos para absorver as faculdades que
queremos. A intenção é essa, e não é agora, nesta fase,
simplesmente dizer que vai ser aplicado tanto para um, quanto para
outro. Portanto, compreendo a intenção do legislador Márcio
Kangussu, que é favorecer o vale do Jequitinhonha. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu - Obrigado, Deputado Paulo Piau.
Divergimos nessa ótica, porque acho que é o momento. V. Exa., com
toda a propriedade e competência, chamou-nos a atenção. Se a
Constituição não houvesse obrigado a aplicação de 25% na
educação, o que seria da educação hoje? Baseado nessa premissa é
que apresentei o nosso substitutivo, porque, se não obrigarmos, o que
será da educação superior no vale do Jequitinhonha?

Outra questão é que a UNIMONTES, principalmente na direção do
Prof José Geraldo, tem feito parcerias com as Prefeituras. Sabemos
que essas têm seu limite financeiro para ajudar na implantação
desses cursos. A UNIMONTES não tem os recursos necessários para
manter a faculdade gratuita e tem buscado apoio nas Prefeituras. Elas
têm a maior boa-vontade para cooperar; entretanto, não existem os
recursos necessários para isso.

Se aprovarmos a emenda do Deputado Paulo Piau com o nosso
substitutivo, vamos acabar com esse gargalo e obteremos os
recursos. Haverá obrigação de se aplicar no vale do Jequitinhonha e
no Mucuri. Assim, teremos oportunidade de qualificar os nossos
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estudantes, jovens e professores. Sem dúvida nenhuma, teremos o
desenvolvimento, porque a escola sempre traz o desenvolvimento.
Dessa forma teremos um vale mais próspero e preparado para o
desenvolvimento.

Com muita honra concedo aparte ao Deputado Hely Tarqüínio.
O Deputado Hely Tarqüínio (Em aparte) - Ilustre Deputado Márcio

Kangussu, estamos observando os apelos de V Exa. da tribuna, em
nome de seu povo. Somos solidários com a sua posição e
reivindicação. Quem sabe poderíamos ter realmente uma emenda
com os 2%, incluindo a sua reivindicação?

O Jequitinhonha também está no mapa de Minas Gerais e não pode
ser esquecido. Essa região produz muita coisa e também precisa
desenvolver o potencial que lá existe. A região tem dado muitos
exemplos para Minas, como V. Exa., que está na tribuna,
representando esse povo.

Em nome do PSDB, estamos dispostos, sim, a acatar a emenda de
V. Exa. e, quem sabe, alterar o percentual para 2%. Entendemos que
sua reivindicação é legitima. Sem universidade, jamais um povo será
iluminado do ponto de vista de conhecer e cobrar seus direitos e,
ainda, produzir o progresso para todos nós. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu - Muito obrigado, Deputado Hely
Tarqüínio. Até mesmo pela sua vida profissional e também por viver
em uma região mais desenvolvida do que a nossa, sabe da
necessidade de se implantarem cursos superiores. Segundo dados da
Prefeitura de Belo Horizonte, na região da Grande BH vivem 900 mil
pessoas que saíram do vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas e do
Mucuri. Vieram por quê? Por falta de oportunidade. Quantos e
quantos talentos, como V. Exa., Deputado Hely Tarqüínio, não tiveram
a oportunidade de desenvolver e crescer com o talento que Deus lhes
deu, por falta dessas oportunidades?

Chegou o momento de um basta.
Chegou o momento de dizermos chega à discriminação, de

pararmos de choramingar e cantar as misérias dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. São regiões de grandes potencialidades.
Faltam oportunidades, políticas públicas consistentes e factíveis, para
que possamos, de uma vez por todas, ser inseridos nas demais
regiões do Estado, não mais ser tratados como filhos rejeitados, como
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o Nordeste dentro de Minas. Apenas isso.

Então, as oportunidades que tivermos, nesta Casa, de propor
políticas públicas que tragam o desenvolvimento para a nossa região,
vamos defendê-las de forma firme, veemente e segura, até porque é
para isso que estamos aqui. Não vamos mais ficar cantando misérias.
Vamos exigir, principalmente por parte do Governo do Estado, que
nos dê o tratamento que merecemos. Chega de injustiças.

Outro dia mesmo, Deputados do Sul de Minas, no inicio do ano,
quando lá caíram trombas d'água, o Governo foi solidário,
praticamente transferindo-se com todas as suas Secretarias para o
Sul de Minas. Eternamente vivemos esses problemas. Para o Sul de
Minas houve mutirão, notiõias na mídia nacional. O DER transferiu
toda a sua patrulha motomecanizada para lá, e a Secretaria da Saúde,
também.

Ao contrário, temos nossas estradas intrafegáveis. A nossa
produção tem se perdido. Caminhões de leite não conseguem chegar
ao posto de entrega e resfriamento.

Portanto, esta é uma realidade: falta de atenção, de política pública,
de respeito para com o povo dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Mas vamos estar aqui sempre atentos, alertas, para não deixarmos
escapar as oportunidades que surgem e para que possamos levar o
desenvolvimento para o povo dessas localidades.

Agora mesmo já está em fase de análise pelo Conselho a
implantação de um "campus" da UNIMONTES em Almenara. Se não
tivermos recursos, não poderemos implantá-lo. Em algumas cidades,
como Joaíma e Pedra Azul, nos próximos 15 dias, será realizado
vestibular para cursos semipresenciais. Só que o pessoal vai ter que
pagar R$180,00. E como pagar? Daqui a pouco, as pessoas vão
começar os cursos e ter que deixá-los pela metade, por não ter como
mantê-los.

A nossa emenda vai resolver de uma vez por todas esses
problemas. Sendo constitucional, vai caber a nós, parlamentares, que
temos compromisso com os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, exigir
do Governo que cumpra a Constituição. Isso é muito mais fácil, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, e V. Exas. sabem muito bem disso.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço um apelo à
solidariedade, que nunca falta entre os parlamentares, para que
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aprovem a Proposta de Emenda à Constituição n° 24, do Deputado
Paulo Piau, com o nosso substitutivo destinando 15% dos recursos
das universidades, obrigatoriamente, para a criação, implantação e
manutenção de cursos superiores nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri. Dessa forma, vamos estar com a nossa consciência tranqüila,
porque estaremos legislando, possibilitando ao Estado aplicar políticas
públicas voltadas para aqueles mais necessitados de oportunidades,
como é o caso do povo desses locais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 24/99

Acrescenta dispositivos ao art. 161 e ao art. 199 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O inciso IV do ad. 161 da Constituição do Estado fica

acrescido das seguintes alíneas "f 'e
"Art. 161 - .......................
IV- .....................................................
f) a destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e para a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, prevista no art. 199.

g) a destinação de percentual para a criação, a implantação e a
manutenção de cursos superiores nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri.".

Art. 2° - O art. 199 da Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte § 1 0, passando o seu parágrafo único a §20:

"Art. 199- ............................................
§ 1° - O Estado destinará dotações e recursos para a

operacionalização e a manutenção das atividades necessárias à total
implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, no valor de 1% (um por cento), no mínimo, da receita
orçamentária corrente ordinária do Estado, sendo, do valor
correspondente a esse percentual, 15% (quinze por cento) destinados
à criação, à implantação e à manutenção de cursos superiores nos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri, os quais serão repassados em
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parcelas mensais, equivalentes a um doze avos, no mesmo
exercício.".

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2000.
Márcio Kangussu - Alberto Bejani - Doutor Viana - Maria Tereza Lara

- Maria Olivia - Nivaldo Andrade - Jorge Eduardo de Oliveira - Durval
Ângelo - Mauri Torres - Chico Rafael - Elbe Brandão - José Braga -
João Batista de Oliveira - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes - João
Leite - Bilac Pinto - Agostinho Patrús - Amilcar Martins - Rêmolo Aloise
-Gil Pereira - Fábio Avelar - Marco Régis - Miguel Martini - Wanderley
Ávila - Irani Barbosa - Cristiano Canêdo - Elaine Matozinhos -
Sargento Rodrigues - Luiz Fernando Faria - Agostinho Silveira - Luiz
Tadeu Leite.

Justificação: Este substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição
no 24199 amplia o objetivo da referida proposição, que originalmente
estabelece um valor mínimo das receitas do Estado visando ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das duas universidades públicas
estaduais de Minas Gerais, a UEMG e a UNIMONTES.

Para viabilizar o grande projeto da universidade, integradora das
aspirações do povo mineiro, que reivindica, o preenchimento dos
vazios acadêmicos, científicos e culturais, facilmente identificáveis no
Estado, é primordial a destinação de recursos financeiros para essa
finalidade.

Se considerarmos a aplicação orçamentária de outros Estados,
veremos que Minas Gerais está abaixo de dez Estados da Federação,
pelo menos no que se refere à aplicação em ensino superior. Somente
para registro, o Estado de São Paulo desembolsa R$2.000.000.000,00
por ano nas suas três universidades; o Rio de Janeiro,
R$500.000.000,00 para manter as suas duas universidades; o Paraná,
supera os R$300.000.000,00; o mesmo ocorrendo em outros Estados,
entre os quais a Bahia e o Ceará. Enquanto isso Minas Gerais aplica
na UEMG e na UNIMONTES a importância de R$45.000.000,00, o
que é muito pouco expressivo para um Estado que detém a 2a
economia do Pais.

Este substitutivo propõe, também, a destinação de recursos
financeiros para a criação, a implantação e a manutenção de cursos
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superiores nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, regiões pouco
assistidas pelo poder público e caracterizadas por elevada carência
sócio-econômica. Na realidade, elas carecem de investimentos nas
mais diversas áreas do conhecimento e das atividades humanas. No
entanto, prioritariamente, são os investimentos na área educacional
que serão capazes de dar a essas regiões um novo perfil de
desenvolvimento.

A criação de cursos superiores que atendam, preferencialmente, aos
jovens e aos interesses regionais, apoiados e fiscalizados pelo
Estado, fornecerá a base necessária para tirar a educação do quadro
negro em que ela se encontra e avançar desse estado de estagnação
para uma posição de crescimento e de oportunidades para todos.

Para viabilizar financeiramente o pleno funcionamento da
UNIMONTES e da UEMG, este substitutivo estabelece a utilização do
percentual de 1% da receita orçamentária corrente ordinária do
Estado, sendo, do valor correspondente a este percentual, 15%
destinados à criação, à implantação e à manutenção de cursos
superiores nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Esses percentuais
serão repassados em parcelas mensais, equivalentes a 1/12 no
mesmo exercício.

Vale lembrar que o preceito constitucional diz que a educação é
direito de todos e dever do Estado, e a Sociologia acrescenta que a
educação é condição para o pleno desenvolvimento da pessoa
humana.

Sem dúvida, esta é uma proposta justa e necessária, razão pela
qual peço aos nobres pares que, ao se debruçarem sobre ela, façam-
no corri a sensibilidade e o desprendimento costumeiros

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, acordam em que seja recebido
substitutivo de autoria do Deputado Márcio Kangussu, apresentado à
Proposta de Emenda à Constituição n°24/99.

Sala das Reuniões, 14 de junho de 2000.
Paulo Pettersen, Líder do PMDB - Hely Tarqüinio, Líder do PSDB -

Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB -

rÀ
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Sargento Rodrigues, Líder do Pi- - Luiz Fernando Faria, Líder do
FPB - Marco Régis, Líder do PPS - Antônio Andrade, Líder da Maioria
- Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

EMENDA N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
24/99

Substitua-se, no art. 20 , a índice de 1% (um por cento) pelo índice de
2% (dois por cento).

Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Paula Piau - Hely Tarqüinio - Fábio Avelar - Carlos Pimenta -

Sebastião Costa - Ambrósia Pinto - Cristiano Canêdo - Maria Olivia -
Aílton Vilela - Marcelo Gonçalves - Doutor Viana - Marco Régis -
Sebastião Navarro Vieira - Luiz Menezes - Wanderley Ávila - João
Paulo - Eduardo Hermeto - João Pinto Ribeiro - Mauro Lobo - Elaine
Matozinhos - Márcio Kangussu - Cabo Morais - Sargento Rodrigues -
Maria José Haueisen - Dinis Pinheiro - Eduardo Brandão - Ivo José.

Justificação: Os recursos orçamentários destinados pelo Tesouro
Estadual à UEMG e à UNIMONTES foram da ordem de
R$45.000.000,00 no exercício de 2000. Conforme dados levantados
pela Comissão Especial para proceder a estudos e proposições
acerca da UEMG, a qual finalizou seus trabalhos no fim do mês de
maio do corrente ano, esse volume de recursos recebido pelas duas
instituições seria suficiente apenas para cobrir as despesas de custeio
das unidades agregadas à UEMG. Nesse sentido, a reserva de 1%
das receitas orçamentárias defendida na proposta original
representaria o acréscimo apenas de 30% aproximadamente sobre as
dotações atuais destinadas àquelas instituições, ou seja,
R$18.000.000,00, tomando-se como base o exercício de 2000. Para a
UEMG, principalmente, seria um acréscimo pouco significativo, que,
na prática, não modificaria a situação atual da instituição.

Segundo levantamento realizado pela Pró-Reitoria de Administração
e Finanças, a UEMG, para cumprir as condições estabelecidas para a
sua efetiva implantação e absorver mais de 15 mil alunos e quase 900
professores, ainda que de forma gradativa - como proposto no
relatório final da Comissão Especial -, necessitaria de um apode
financeiro condizente com as despesas decorrentes dessa iniciativa,
que representa de fato o cumprimento dos objetivos que levaram à
sua criação pelo constituinte.
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Por essa razão, é que consideramos tempestiva a apresentação

da Emenda n° 1 à proposta de emenda à Constituição em apreço,
elevando para o mínimo de 2% o índice da receita orçamentária
corrente ordinária do Estado a ser • repassado à UEMG e à
UNIMONTES, na forma prevista no § 1°, a ser acrescido ao art. 199
da Constituição do Estado. O valor correspondente ao novo índice
seria o mínimo necessário para suprir as despesas de custeio e para
realizar investimentos nas duas universidades estaduais, assim
tornando viável a concretização do sonho de toda a sociedade
mineira.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados á
proposta de emenda à Constituição uma emenda, do Deputado Paulo
Piau e outros, a qual recebeu o n° 1, e um substitutivo, do Deputado
Márcio Kangussu e outros, o qual recebeu o n° 1 e, por conter matéria
nova, vem acompanhado de Acordo de Lideranças. Nos termos do
inciso II do art. 201 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o
substitutivo e a emenda com a proposta à Comissão Especial, para
receberem parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 120199, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que reabre o prazo para inscrição no PDV de que
trata a Lei n° 12.280, de 1°18196, e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela rejeição do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Aprovado.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 545199, da Comissão
de Direitos Humanos, que determina o pagamento de indenização a
vítima de crime de tortura praticada por agente do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na
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forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 545/99

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os policiais que, no exercício de sua atividade profissional,

forem vítimas de violência física que resulte ou não em óbito, terão
direito à indenização por parte do Estado.

Parágrafo único - Ao Estado fica resguardado o direito de regresso
contra os responsáveis diretos pelo dano causado.

Art. .... - A indenização a que o policial fizer jus pela violência sofrida
no exercício de sua atividade profissional também observará, na
determinação de seu "quantum", os critérios e valores constantes do
art. 3 0 desta lei.".

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1999.
Elaine Matozinhos
Justificação: O Projeto de Lei n° 545199, da Comissão de Direitos

Humanos, determina o pagamento de indenização às vitimas de crime
de tortura praticado por agente do Estado. Para nós, contudo, o
projeto peca por esquecer que os agentes do Estado, assim como
estão sujeitos à prática de excessos que acabam sendo qualificados
como tortura, estão sujeitos também a serem vitimados por atos de
violência praticados por agentes da criminalidade.

Entendemos que se o Estado deve se responsabilizar pelos danos
causados por seus agentes no exercício das atividades estatais, deve
também ser responsável pelos danos sofridos por seus agentes no
exercício das mesmas atividades.

Assim, propomos esta emenda, com o intuito de relembrar aos
nobres colegas desta augusta Casa que, assim como a população em
geral deve ser resguardada da violência e indenizada caso esta
advenha de atos de agentes do Estado, estes também devem ser
resguardados de qualquer violência e indenizados, caso esta resulte
de, sua atuação enquanto agentes do Estado.

E com o objetivo de garantir aos agentes do Estado a mesma
proteção contra a violência que se destina aos demais cidadãos que
apresentamos esta emenda para a apreciação dos colegas
Deputados.
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa

ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda, da Deputada Elaine Matozinhos, que recebeu o n o 1, e
que, nos termos do § 21 do art. 188 do Regimento Interno, a
Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de
Direitos Humanos, para receberem parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 551199, do Deputado
Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre a interrupção do fornecimento
de água e energia elétrica pelas concessionárias e dá outras
providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo
Canabrava, solicitando o adiamento da discussão do projeto, por 5
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa.). Aprovado.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 610199, do Deputado
João Pinto Ribeiro, que dispõe sobre a impressão, nas embalagens de
leite dos tipos "C" e "B", do quadro de vacinas infantis obrigatórias. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para
emitir parecer. Em discussão, o projeto- Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de
Lei n°610/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 197199, do Deputado
Alberto Bejani, que concede pensão especial aos dependentes do ex-
cabo PM Valério do Santos Oliveira. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir, o Deputado Alberto Bejani.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, o Projeto de Lei n° 197199 é, antes de tudo, humano; visa
atender à necessidade de uma mulher com dois filhos que perdeu o
esposo na ocasião da manifestação da Polícia Militar em 1997. Há
uma emenda a esse projeto que dá a ela o direito a receber apenas
70% do que o marido recebia em vida, como Cabo da PM. Fizemos
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um projeto em que teria o direito de receber 100% do que o marido
recebia. O Cabo Valério morreu defendendo a Policia Militar. Não é
justo que essa mulher, com seus filhos, passe por dificuldades
financeiras, porque querem que receba apenas 70%. Dar a ela o
direito de o marido ser promovido a Sargento depois de ter morrido
não se justifica, porque representaria um aumento de apenas R$50,00
na pensão que recebe para sustentar os seus filhos. Portanto, peço
aos Deputados que nos ajude, não deixando passar essa emenda que
dá a ela direito de receber apenas 70% do que recebia o marido.
Penso que a maioria ou a totalidade dos senhores está a favor de que
ela tenha o direito de receber 100% do que o marido recebia, porque
ele morreu em serviço, defendendo a PMMG. Aqueles que
participaram da greve foram perdoados e estão trabalhando e
recebendo o que lhes é de direito. Por que a mulher daquele que
morreu tem de receber apenas 70% do vencimento do marido? Será
que ela está tendo um gasto 30% menor do que tinha antes de o
marido morrer?

O Deputado Alberto Bejani - Não é justo que se deixe passar uma
emenda que traz, com certeza, em primeiro lugar, a desumanidade e,
em segundo lugar, o desrespeito a quem tem dois filhos para criar.

Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Alberto Bejani,

votaremos favoravelmente e queremos elogiar a sensibilidade de V.
Exa., que vai corrigir uma injustiça praticada. Queremos destacar que
esse Governador, que deveria estar governando Minas Gerais, mas
que apenas assumiu o Governo, assumiu, no palanque, um
compromisso com a Polícia Militar, com aqueles que haviam
participado daquele momento de revolta da PM, e disse que resolveria
o problema deles. Mas, no momento de assumir a promessa, não teve
coragem suficiente para cumprir esse compromisso e transferiu para o
Poder Legislativo, que, numa mágica, numa coisa até absurda, numa
questão que poderia ser resolvida pelo Comandante-Geral da PM,
conseguiu resolver. Não quisesse ele resolver, a questão poderia ter
sido resolvida pelo Governador de Estado, por um decreto. E esta
Casa acabou encontrando solução por meio de emenda
constitucional, ou seja, o que se poderia resolver com um decreto, no
dia seguinte da sua posse, o Governador retardou ao máximo, como
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Pilatos lavando as mãos, e transferiu para o Poder Legislativo a
solução do problema.

Ora, se este Poder resolveu o problema de todos aqueles que
tinham se levantado contra o Governo naquele momento de
reivindicação salarial, é justo que também este Poder agora corrija
essa injustiça e aprove, da forma como V. Exa. solicitou, essa pensão,
esse reconhecimento e a promoção, porque aqueles que estão na
ativa terão chance de ser promovidos, e ele, que foi um mártir daquele
movimento, seria prejudicado.

Parabéns a V. Exa., tenho certeza de que esta Casa vai ser sensível
ao ponto de aprovar, conforme V. Exa. quer, e acho até que o
Governador não terá nenhuma força moral para apor nenhum veto,
porque, da mesma forma que deixou a Assembléia resolver o
problema, agora também terá que aceitar que esta Casa resolva o
problema dessa injustiça, daquele que foi o único mártir desse
movimento. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado Miguel
Martini. Fico feliz em saber que, nesta Casa, em primeiro lugar, está a
consciência e o sentimento humano, porque não há emenda que
corrija a perda de um chefe de família, de um marido, de um pai. O
mínimo que podemos fazer para que essa família continue a educar
seus filhos, a andar neste Pais tão turbulento, é aprovar o projeto. Não
sei como têm coragem de apresentar uma emenda tirando 30% do
salário de uma mulher que já teve a dor de perder o marido, que saiu
de manhã para trabalhar e foi morto, de ter os filhos sem o pai. Esse

2 não é um projeto político, é humano. Que todos tenham essa
o consciência.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Tadeu Leite, solicitando o adiamento da discussão do •pÊojeto. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 353199, do Deputado
Ermano Batista, que dispõe sobre a isenção das taxas de inscrição,

o nos processos seletivos das universidades estaduais, para o aluno
o egresso da rede pública. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em ? turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini,
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei no 362199, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o Estado a assumir a gestão e
a manutenção de trechos rodoviários. A Comissão de Transporte
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o
projeto.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 383199, do Deputado
João Pinto Ribeiro, que dispõe sobre a criação de espaço publicitário
nas faixas de domínio público que margeiam as rodovias estaduais. A
Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°513/99, dos Deputados
João Paulo, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe
sobre a fiscalização do envazilhamento, da comercialização e da
distribuição de gás liquefeito de petróleo. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 520199, do Deputado
Ermano Batista, que torna obrigatória a inserção da matéria Noções
de Direitos Humanos em concursos públicos e cursos internos de
órgãos da administração do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 520199 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 592199, do Deputado
Mauro Lobo, que dispõe sobre a reopção de candidatos classificados
no concurso público de Professor Nível 1 - Grau A do Quadro do
Magistério da rede estadual de ensino. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 1 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 592199 na forma do vencido em 1 0 turno,
com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 603199, do Deputado
Chico Rafael, que estabelece normas básicas para a realização do
censo do podador de deficiência e dá outras providências. A
Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1 que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n°603/99 na forma do vencido em 1 1 turno, com a Emenda n° 1. A
Comissão de Redação.

32 Parte
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a

votação das propostas de emenda à Constituição, a Presidência
passa à 32 Parte da reunião, com a leitura de comunicações e
oradores inscritos.

Encerramento



O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas 728
nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 15, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação,
bem como para a 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 392 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia sete de junho de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Eduardo Brandão e
Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado Antônio Carlos Andrada,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a debater o plano de carreira dos professores universitários
públicos estaduais e a apreciar a matéria constante na pauta, mnotivo
pelo qual iniciará seus trabalhos por esta. O Presidnete passa
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Devido à ausência do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei n° 868/2000, o
Presidente redistribui a matéria à Deputada Elbe Brandão, que emite
parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Da mesma forma, por estar ausente o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Presidente redistribui o Projeto de
Lei n° 945/2000; o relator emite parecer pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente
passa à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições de deliberação conclusiva da Comissão.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei
n° 725/99 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 964 e 96512000
(relator: Deputado Eduardo Brandão). O Presidente, a seguir, submete
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a votação, e são aprovados, os Requerimentos n°s 1.439, 1.440,
1.444, 1.447, 1.449 e 1.45612000. Esgotada a matéria constante na
pauta, o Presidente passa ao debate, registrando a presença dos
seguintes convidados: Profs. Paulo César Gonçalves de Almeida,
Reitor em exercício da UNIMONTES; José Gama Dias, Pró-Reitor da
UEMG; Ana Adelina de Moura e Silva, Pró-Reitora de Planejamento
da UEMG; Leila Silva Macêdo, Chefe do Departamento de Recursos
Humanso da UEMG; Donizeti Lima Nascimento, Presidente da
ADUMONTES, Lavinia Rosa Rodrigues, Presidente do SINDUEMG, e
Gilmar Santos, Elcio Queiroz, Gy Reis Gomes Brito e Marina Ribeiro
Queiroz. O Presidente concede a palavra à Deputada Elbe Brandão,
autora do requerimento que motivou a reunião, aos convidados e aos
Deputados para suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após as considerações
finais e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton.

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO
NARCOTRÁFICO

Às quinze horas do dia sete de junho de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis,
Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 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. O
Presidente informa que a reunião se destina a debater com a
comunidade de Uberaba e região os problemas sociais resultantes do
narcotráfico. A seguir, o Presidente concede a palavra ao Deputado
Paulo Piau, sub-relator do Triângulo e autor do requerimento que
motivou a reunião, aos membros da Comissão e aos Srs. André
Estevão Ubaldino Promotor da ir Vara Criminal da Capital, e Rodrigo
Avelar, Delegado da Policia Federal. Prosseguindo, o Presidente
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franqueia a palavra aos presentes, e segue-se debate, conforme
consta em notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e das demais
pessoas, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária do dia 8 de junho, na sede da OAB de Uberlândia,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Uberlândia, 8 de junho de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia -

Marco Régis - José Henrique - Sargento Rodrigues.	-
ATA DA 422 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia sete de junho de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Bilac Pinto e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago , 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 subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
esclarecimentos sobre a obra denominada Via 240 (trecho Belo
Horizonte - Santa Luzia). Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após sua discussão e votação, é aprovado o
parecer sobre o Projeto de Lei n° o qual conclui pela aprovação
da matéria na forma do vencido em 1 1 turno. Passa-se à ? Fase da
Ordem do Dia, comprendendo a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n o

s 1.408 a 142012000,
do Deputado João Batista de Oliveira; 1.431 e 1.432/2000, da
Deputada Maria Tereza Lara; 1.433 e 1.434/2000, do Deputado
Rogério Correia; 1436/2000, do Deputado Arlen Santiago; 1.442 e
1.443/2000 do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Alvaro Antônio,
solicitando a criação de um grupo de trabalho, sob a coordenação da
Comissão, para embasar decisões e proposições para a formulação
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da política estadual de concessões rodoviárias; do Deputado Ivair
Nogueira, solicitando sejam convidados o Diretor-Geral do DER-MG e
o Diretor de Distribuição da CEMIG, para prestarem esclarecimentos,
respectivamente, sobre a conclusão das obras da Via Expressa, no
trecho Contagem-Betim, sobre o projeto de iluminação da BR-381; e
do Deputado Bilac Pinto, solicitando ao DEOP seja enviado à
Comissão cópia do projeto executivo da obra Via 240, em substituição
ao original, feito pela ENGESOLO. Em seguida, o Presidente,
Deputado Arlen Santiago, convida a compor a Mesa os Srs. Murilo de
Campos Valadares, Superintendente da SUDECAP, e Nelzio de Assis,
Diretor-Geral do DEOP. Após, o Deputado Ivair Nogueira, na
qualidade de autor do requerimento que suscitou a realização do
debate, faz uso da palavra, para suas considerações inicias. A seguir,
abre-se amplo debate entre os convidados e os parlamentares,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira.

ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de junho de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade, Eduardo Hermeto e
Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. Registra-se,
também, a presença do Deputado Eduardo Brandão. Havendo

' número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

: Comissão presentes. A seguir, a Presidência leva ao conhecimento
dos Deputados a correspondência do Sr. João Bosco Murta Lages,
Presidente da? Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, através da qual encaminha documentação requerida pela CPI.
O Presidente esclarece aos Deputados que o referido documento será

a anexado aos autos da CPI, ficando à disposição dos membros da
Comissão para consulta. 0 Presidente informa que a reunião se
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destina a ouvir o Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral do
Estado de Minas Gerais, e registra a presença dos Srs. Ricardo Olinto
Hazan, Auditor do Estado, e Joaquim José da Cunha, Diretor da
Superintendência Central da Auditoria Operacional da Secretaria de
Estado da Fazenda. Após, o Presidente passa a palavra ao
convidado, que faz a sua exposição e responde às perguntas
formuladas pelos Deputados Miguel Martini e Antônio Andrade.
Passa-se à discussão e à votação de proposições da Comissão,
oportunidade em que o Deputado Miguel Martini apresenta
requerimentos solicitando ao Ministério Público do Estado a relação
de todas as denúncias recebidas por esse órgão estadual que
envolvam o Estado de Minas Gerais, sendo especificado o autor, o
objeto da denúncia e sua tramitação, nos últimos cinco anos;
solicitando ao DER-MG cópia dos contratos firmados entre o Estado
de Minas Gerais e as empresas vencedoras no processo de licitação
relativo à recuperação das rodovias do Sul de Minas, fornecendo-se à
Comissão relatório detalhado sobre a atual situação de cada
intervenção; solicitando visita da Comissão, em conjunto com a
Comissão de Direitos Humanos, ao Centro de Remanejamento da
Secretaria de Estado da Segurança Pública - CERESP -, inaugurado,
em 24 de maio do corrente, pelo Governo do Estado de Minas Gerais,
sendo os membros das Comissões acompanhados pelos técnicos da
Casa responsáveis pelo assessoramento dos trabalhos pertinentes às
duas Comissões. Logo após, o Deputado Eduardo Brandão lê
requerimento do Deputado Antônio Andrade em que solicita seja
enviado ofício ao Ministério Público do Estado pedindo a relação de
denúncias que lhe foram apresentadas nos últimos cinco anos que
envolvam problemas relativos à dispensa ou à inexigibilidade de
licitação em contratos firmados pelos órgãos das administrações
direta e indireta do Estado. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados, O Presidente esclarece aos Deputados e
aos demais participantes que o inteiro teor da reunião se encontra
registrado em notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece aos convidados os subsídios prestados aos
trabalhos da Comissão, agradece também 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, 13 de junho de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antônio Andrade -

Bené Guedes - Rogério Correia.
ATA DA 238 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO

NARCOTRÁFICO
Às nove horas do dia oito de junho de dois mil, comparecem no

auditórito da OAB de Uberlândia os Deputados Marcelo Gonçalves,
Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
ouvir os depoimentos dos Srs. Wirmondes Comes, Vereador de
Araporã; "Tatu", "Lobão" e "Renato Colombiano" e a tratar de assunto
de interesse da Comissão. O Deputado Marco Régis formaliza,
através de requerimento, a intimação das pessoas citadas acima, o
qual, submetido a votação, é aprovado. O Presidente, a seguir,
determina a entrada ao recinto dos trabalhos do Sr. Wirmondes, lê os
procedimentos legais relativas à CPI e aos que nela depõem, concede
a palavra ao depoente para sua qualificação e considerações iniciais,
ao relator, Deputado Rogério Correia, e aos demais membros da
Comissão. Encerrado o depoimento, o Deputado Paulo Piau
apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando que os demais
depoentes sejam ouvidos em sessão secreta, cuja ata será feita na
forma regimental.

Uberlândia, 8 de junho de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - José

Henrique - Marco Régis - Sargento Rodrigues.
ATA DA 32 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

LOTERIA MINEIRA
Às nove horas e trinta minutos do dia oito de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de
Oliveira, Aílton Vilela e Alberto Bejani, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alencar da
Silveira Júnior e Alvaro Antônio. Havendo número regimental, o

rÃ
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Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, 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. O Presidente procede à leitura de ofício do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da CPI das Licitações, por meio do
qual encaminha cópias de documentos relativos à Loteria do Estado
de Minas Gerais em poder dessa Comissão; e de comunicado do
Deputado José Henrique, justificando sua ausência em virtude de
participação em reunião da CPI do Narcotráfico no Triângulo Mineiro.
Em seguida, a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir
representantes da área de diversão eletrônica e registra a presença
dos Srs. José Celso SchilI, Presidente da Associação das Empresas
de Diversão Eletrônica Interativa 0ff Line de Minas Gerais; Dalton Luiz
de Oliveira Carline, José Carlos da Silva Ribeiro, José Alvarez e João
Batista Pinto de Castro, responsáveis por empresas que atuam na
área de diversão eletrônica. Passa-se à fase dos debates, quando a
palavra é concedida aos convidados e aos parlamentares, conforme
consta nas notas taquigráficas. Na fase de apreciação de proposições
da Comissão são aprovados requerimentos do Deputado Alvaro
Antônio, em que solicita sejam pedidas ao Presidente da Loteria do
Estado de Minas Gerais as informações 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, 15 de junho de 2000.
João Batista de Oliveira, Presidente - Alberto Bejani - Aílton Vilela -

José Henrique.
ATA DA 242 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO

NARCOTRÁFICO
Às quinze horas e trinta minutos do dia oito de junho de dois mil,

comparecem no auditório da OAB de Uberlândia os Deputados
Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, José
Henrique e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo
Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
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ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir os depoimentos dos Delegados Nilson
Inácio Pereira e Teodorico Bráulio, do empresário Rubens Lima e do
preso Tarso Santos Lopes. O Deputado Rogério Correia formaliza,
através de requerimento aprovado, a intimação do preso Társo. A
seguir, o Presidente determina a entrada dos três primeiros
depoentes, que são ouvidos, após leitura das medidas legais
pertinentes à CPI. Encerrados esses interrogatórios, são aprovados
três requerimentos: o primeiro, do Deputado Paulo Piau, solicitando
informações junto ao Sr. Habib Felipe Jabour, Juiz da —2a Vara Criminal
de Uberaba, sobre o nome dos advogados que requereram o alvará
de soltura do preso Valdomiro Silva e do Oficial de Justiça que
encaminhou o referido documento; o segundo, do Deputado Sargento
Rodrigues, solicitando sejam ouvidos o referido Juiz, os advogados e
o Oficial de Justiça; e o terceiro, do Deputado Marco Régis, solicitando
seja ouvido o advogado Odilon dos Santos. Prosseguindo, incia-se o
interrogatório do preso Tarso. Durante essa fase, o Deputado Rogério
Correia apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando que
depoente seja ouvido em sessão secreta, cujas ata e notas
taquigráficas acompanham o procedimento regimental.

Uberlândia, 8 de junho de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Corrreia -

José Henrique - Marco Régis - Sargento Rodrigues.
ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DE DEBATE PUBLICO DA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas do dia doze de junho de dois mil, comparecem no

Plenário da Assembléia os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo e
Olinto Godinho. Registra-se a presença da Deputada Maria Tereza
[ara e dos Deputados Alberto Bejani, Wanderley Ávila, Agostinho
Patrús, Mauri Torres, Márcio Kangussu, Hely Tarqüínio e Agostinho
Silveira.O Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater o
tema "Distribuição do ICMS aos Municípios - Mudanças na Lei Robin
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Hood". Ato contínuo convida a compor a mesa o Sr. Flávio Riani,
representante da Fundação João Pinheiro, bem como o Presidente
dessa Fundação, o Sr. João Batista de Rezende; os Srs. Geraldo
Ribeiro de Andrade, representante da Secretaria de Estado da
Fazenda; José Henrique Leal, ex-Secretário do Governo anterior;
Mauro Bonfim, Consultor desta Casa; a Deputada Maria Tereza Lara e
o Deputado Alberto Bejani. A seguir, o Presidente faz as
considerações iniciais e passa a coordenação dos debates à
Deputada Maria Tereza Lara. Em seguida, a coordenadora tece
considerações sobre o tema e passa a palavra ao Deputado Alberto
Bejani e aos demais debatedores, para suas considerações iniciais. A
seguir, abre-se amplo debate entre convidados e debatedores,
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, 14 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Olinto

Godinho- Mauro Lobo.
ATA DA 242 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas do dia treze de junho de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor
Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Sargento Rodrigues e
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão.
Registra-se, também, a presença do Deputado Márcio Kangussu.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência de oficio do Sr.
Antônio Catarina Vieira, Vereador à Câmara Municipal de Coimbra
(publicado na edição de 8/6/2000). A seguir, informa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou o relator a seguir
citado: Emendas n

o
s 1 e 2, apresentadas em Plenário, no 1° turno, ao

Projeto de Lei n
o
s 1.044/2000; e Projeto de Lei n° 1.07712000, no 10
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turno, (Deputado Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à
11 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento solicitando
seja retirado de pauta o Projeto de Lei n° 93812000, no 1 1 turno.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado, O Deputado
Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento solicitando alteração
da ordem do dia, a fim de que o Projeto de Lei n° 84612000 seja
apreciado em último lugar. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente informa que continua em discussão o parecer
do relator, Deputado Agostinho Patrús, sobre o Projeto de Lei n°
464199, no 2° turno. O Deputado Agostinho Patrús apresenta novo
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na
forma do vencido em ? turno. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer do relator. Com a palavra, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.04412000, no 10 turno,
emite parecer pela aprovação da Emenda n° 2 e pela rejeição da
Emenda n° 1, apresentadas ao projeto em Plenário- Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Doutor
Viana, relator do Projeto de Lei n o 358199, no 21 turno, emite parecer
pela aprovação da proposição na forma do vencido em 1 0 turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a
palavra, o Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 389199,
no 20 turno, emite parecer pela aprovação da proposição na forma do
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Colocado
em discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado
Agostinho Patrús, relator do Projeto de Lei n° 771199, no 2 0 turno,
emite parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido em 11
turno. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. A
Presidência informa que retira da pauta o Projeto de Lei n°
1.07712000, no 10 turno, pelo não-cumprimento dos pressupostos
regimentais. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira,
relator do Projeto de Lei n° 84612000, no 1 0 turno, emite parecer sobre
as Emendas n°s 3 a 10, apresentadas em Plenário, mediante o qual
conclui pela aprovação das Emendas n°s 4, 6 e 8, na forma das
subemendas que apresenta, as quais receberam o n° 1; da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e da Emenda n° 11, que apresenta;
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pela rejeição das Emendas n°s 3, 5, 7, 9 e 10. Com a aprovação da
Subemenda no 1 à Emenda n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s
1, 3 e 9. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à 21 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
E colocado em votação e aprovado, em turno único, o Requerimento
n° 1.45812000, do Deputado Sebastião Costa. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a Javratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Sargento Rodrigues - Cristiano Canédo -

Agostinho Patrús - Chico Rafael - Sebastião Navarro Vieira - Antônio
Andrade.

TRSMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°886/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei
n° 88612000 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de Amigos
da Criança - GAC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado no Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão
para ser examinado preliminarmente, conforme o disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis 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, razão pela qual não
vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Todavia, objetivando incluir no art. 1 0 da proposição o município
onde está localizada a entidade, apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 88612000 com a
Emenda n° 1, apresentada a seguir.
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EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Amigos da

Criança - GAC -, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 98212000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Anderson Adauto, por meio do Projeto de Lei no
98212000, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Jardim Primavera, com sede no Município de
Cameirinho.

Publicada em 4/5/2000, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
devidamente comprovados pela instituição interessada na obtenção
do título declaratório em causa, por ser uma sociedade civil que
funciona regularmente, há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica e diretoria composta de pessoas idôneas e que nada recebem
pelos cargos que ocupam.

Conclusão
Em face do aludido, concluímos pelajuridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n o 98212000 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Antônio

Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.027/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
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declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de
Comunicação de Presidente Olegário, com sede nesse município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", de 18/5/2000 e, a
seguir, encaminhado a esta Comissão a fim de receber parecer, nos
termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante a documentação anexada ao processo, a Sociedade

Dom Bosco de Comunicação de Presidente Olegário é uma sociedade
civil de caráter filantrópico, encontra-se em funcionamento há mais de
dois anos, e sua diretoria, composta por pessoas idôneas, não é
remunerada pelo exercício de suas funções.

Estão atendidas, pois, as exigências emanadas do art. 1° da Lei n°
12.972, de 2717198, pelas quais a entidade pode ser declarada de
utilidade pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.02712000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro

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

1.028/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Paulo Piau, por meio do Projeto de Lei n° 1.028/2000,

pretende seja declarado de utilidade pública o Centro Espírita
Caminho da Verdade, com sede no Município de Uberaba.

Publicado em 181512000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Centro Espírita Caminho da Verdade é pessoa jurídica, conforme

comprova a documentação juntada ao processo e, de acordo com o
atestado da autoridade competente, funciona há mais de dois anos,
contando com diretoria idônea, cujos membros não são remunerados
pelos cargos que exercem.
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Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de

2717198, torna-se habilitada a receber o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.02812000 na forma proposta.

Saladas Comissões, 15 de junho de 2000.
Erínano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Genaro.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 2912000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe

altera dispositivos do art. 42 da Lei n°6.624, de 1817175.
Apresentado originalmente como Projeto de Lei n o 1.010/2000, foi,

em razão da natureza da matéria de que trata, convertido no Projeto
de Lei Complementar n°29/2000, que agora analisamos.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 111512000, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucional idade e legalidade, em consonância com
o que determina o art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição que é objeto deste parecer acrescenta às atribuições e

competências da Polícia Florestal o policiamento ostensivo do meio
rural, compreendendo a proteção à família rural, seu patrimônio e os
bens produzidos ou armazenados na respectiva unidade de produção.

'	Inclui ainda no nome Polícia Florestal a expressão "e Rural".
Lê-se no art. 144 da Constituição Federal:

t
	"Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
: pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos

seguintes órgãos:

V . polícias militares e corpos de bombeiros militares".
1	Comando semelhante encontra-se inscrito no art. 136 da Carta

mineira.
0 art. 50 da Lei Maior do País assegura a igualdade de todos
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perante a lei e garante aos brasileiros o direito à vida, à segurança
e à propriedade, entre outros.

Por isso, o poder público não pode negar ao segmento rural da
população mineira proteção eficiente a bens fundamentais como a
incolumidade física e o acervo patrimonial, sem incorrer na distinção
vedada pelo citado dispositivo.

O art. 20 da Lei n° 6.624, de 1817175, que dispõe sobre a
organização básica da PMMG, com a redação que lhe deu a Lei n°
9.089, de 13112/85, determina:

"Art. 20 - Compete à Polícia Militar:
- com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças

Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, a fim de assegurar o
cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos
poderes constituídos".

O art. 61 da Constituição do Estado estatui:
"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor
sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente:

XII - 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;"

A isso cumpre acrescentar o que estabelece o § 2° do art. 70 do
mesmo texto:

"§ 20 - A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder
Executivo no processo legislativo".

O projeto de lei em análise pretende, em seu art. 1 0, alterar incisos
do art. 42 da Lei n° 6.624, de 1817175. Ocorre que o art. 2 1 da Lei ri0
9.774, de 716189, revoga os arts. n°s 41 a 50 da norma sobre a qual
versa a proposição sob exame nesta Comissão. O art. 1 0 dessa última
não tem, portanto, objeto, o que justifica a apresentação de
substitutivo.

Conclusão
Dados esses motivos, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei Complementar ri°
29/2000 na forma do substitutivo a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
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Altera dispositivos da Lei n° 6.624, de 18 de julho de 1975, que

dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso IV do art. 38 da Lei n° 6.624, de 18 de julho de

1975, modificada pela Lei n° 9.774, de 7 de junho de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 38- ......................................................................
IV - Batalhões, Companhias, Pelotões e Grupos de Polícia Florestal

e Rural - BPFIoR -
Art. 20 - Compete à Polícia Militar, sem prejuízo de suas demais

atribuições e competências legais, o policiamento ostensivo no meio
rural e a proteção da família rural, de seu patrimônio e dos bens
produzidos e armazenados em cada unidade de produção.

§ 1°- A atribuição de que trata o "caput" deste artigo será exercida,
preferencialmente, pela Polícia Florestal e Rural.

§ 21 - A Polícia Militar promoverá cursos e treinamentos específicos
para o exercício do policiamento ostensivo no meio rural.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana -

Maria Tereza Lara - Paulo Piau.
2 PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°901/2000
Z5
	

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
e	 Relatório
c
	De autoria dos Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau, o
o Projeto de Lei n° 90112000 dispõe sobre os custos de análise de
o pedidos de licenciamento ambiental de locais onde se desenvolve a
E suinocultura no Estado.o

Publicada, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição
o e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização

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

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade da matéria. Cabe-nos, agora,
opinar quanto a seu mérito.

Fundamentação
O projeto em tela pretende seja viabilizado e incentivado o

licenciamento ambiental de locais de produção de suínos no Estado,
por meio da compatibilização das taxas cobradas para regularização
das granjas com o seu porte e receita, sem, contudo, onerar os órgãos
estaduais ligados à proteção do meio ambiente ou obstar que
exerçam adequadamente suas funções.

Trata-se da instituição de um incentivo para aumentar o número de
suinoculturas licenciadas no Estado, estimado em apenas 10% de um
total de cerca de 1.400 empreendimentos. Os altos custos do
processo de obtenção das licenças ambientais mostram-se
impraticáveis para os pequenos e médios produtores e constituem
sério entrave à atividade.

Minas Gerais possui o quarto maior rebanho de suínos do País, e,
com o sucesso de programas sanitários para erradicação de epizotias
atualmente em curso, são grandes as perspectivas de aumento da
produção de carne suína e de vendas para o mercado externo. Essa
metas poderão ser mais facilmente alcançadas com o licenciamento
ambiental e a posterior aquisição das certificações de qualidade das
séries 130 9000 e 12.000. E importante ressaltar que a redução das
taxas cobradas pelos órgãos ambientais estaduais apenas aproximará
valores hoje praticados em Minas dos de outros Estados da
Federação.

Cumpre-nos observar a oportunidade e pertinência da proposição.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
90112000, no 1 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Márcio Kangussu, relator - João

Batista de Oliveira - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 99012000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre alimentação escolar na rede estadual de ensino
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do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 41512000, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, do Regimento
Interno, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer quanto
à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a alimentação escolar gratuita

dos alunos do ensino médio e dos programas de educação de jovens
ë adultos na rede estadual de ensino.

No seu art. 1°, o projeto determina que o Estado consignará
recursos, em seu orçamento, destinados à execução de programas de
alimentação escolar para alunos do ensino médio e dos programas de
educação de jovens e adultos. Por força do princípio da separação
dos Poderes, consagrado na Constituição da República, em seu art.
2°, essa imposição do dispositivo em análise encontra óbice jurídico.

No estado democrático de direito, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário são Poderes independentes e harmônicos entre si. Ao
Poder Executivo competem as atividades administrativas do Estado;
ao Legislativo, a atividade legiferante e a fiscalizadora.

Considerando que a atividade administrativa é de competência do
Executivo e que o orçamento público deve consagrar a universalidade
das despesas e receitas do ente federado, a elaboração e a
apresentação do projeto da lei orçamentária devem ser de
competência privativa do Poder Executivo. Nesses termos dispõe a
Constituição do Estado, em seu art. 66, III,

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

i) os orçamentos anuais;".
Os arts. 1 0 e 20 da proposição, ao obrigarem o Estado a consignar

rio orçamento recursos públicos destinados a determinada despesa e
preverem o modo como serão calculados, na verdade, criam uma
obrigação para o Poder Executivo, já que este é o Poder competente

rÀ
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para elaborar e apresentar a lei orçamentária. Por isso, esses
dispositivos do projeto ferem o princípio da separação dos Poderes,
indo de encontro à Constituição.

Verificamos outras irregularidades na proposição em apreço. Nos
arts. 30 e 40, ao atribuir competências ao Conselho Estadual de
Alimentação Escolar, o projeto invade a esfera de atuação do Chefe
do Poder Executivo, contrariando o art. 90, XIV, da Constituição do
Estado, que dispõe que compete privativamente ao Governador do
Estado dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

E importante observar, outrossim, que o parágrafo único do art. 196
da Carta mineira determina que a gratuidade do ensino a cargo do
Estado inclui a da alimentação do educando, quando na escola.
Assim, ao Estado compete o fornecimento de merenda escolar não só
aos alunos do ensino fundamental e da educação especial, mas a
todos aqueles matriculados em estabelecimento de ensino da rede
pública estadual, inclusive aos alunos do ensino médio e de
programas de educação de jovens e adultos.

A despeito dessa determinação constitucional, a Lei n° 11.871, de
2118195, dispõe, em seu art. 1 1, que o Estado manterá programa de
alimentação escolar destinado aos alunos de creches e de classes da
educação pré-escolar, do ensino fundamental e da educação especial
matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública
estadual. Assim, não há programa destinado aos matriculados no
ensino médio ou em programa de educação de jovens e adultos. Por
isso, apresentamos o Substitutivo n° 1, que dá nova redação ao art. 11
da supramencionada lei, de forma a incluir os alunos matriculados no
ensino médio ou em programa de educação de jovens e adultos no
programa de alimentação escolar.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 99012000 na forma do Substitutivo n°
1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 11.871, de 21 de agosto de

1995, que dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede
pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 1 - O art. 1 1 da Lei n° 11.871, de 21 de agosto de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1 0 - O Estado manterá programa de alimentação escolar
destinado aos alunos de creches e de classes da educação pré-
escolar, dos ensinos fundamental e médio, da educação especial e de
programas de educação de jovens e adultos matriculados em
estabelecimento de ensino da rede pública estadual.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana - Hely

Tarqüinio - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.002/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 6/5/2000, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
determina o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame estabelece uma escala a ser observada para a

cobrança do IPVA, de modo que os veículos com placa de final 1, 2 e
3 pagarão o imposto no mês de março; os com placa de final 4, 5 e 6,
no mês de abril; os com placa de final 7, 8, 9 e 0, no mês de maio.

O art. 20 determina que a cobrança, nos termos preconizados pelo
projeto, dar-se-á a partir do ano seguinte ao da data da publicação da
lei, observados os termos de seu regulamento.

Deve-se ressaltar que a matéria sobre a qual a proposição versa
insere-se no domínio legislativo do Estado membro, porquanto se trata
de disciplinamento normativo de imposto estadual. Invoque-se, a
propósito, o disposto no art. 155, III, da Constituição Federal, vazado
nos seguintes termos:

"Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
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III - propriedade de veículos automotores".
Outrossim, a matéria objeto da proposição não se enquadra entre

aquelas previstas no art. 66 da Constituição do Estado, as quais se
sujeitam à regra instituidora da reserva de iniciativa. Portanto, é licito a
este parlamento deflagrar o processo de produção legislativa sobre o
assunto.

Cumpre dizer que o Decreto n° 39.387, de 1998, determina, em seu
art. 18, que os prazos para pagamento de IPVA devem ser
estabelecidos em resolução da Secretaria de Estado da Fazenda,
observado escalonamento em razão do número final da placa. Em
cumprimento a tal preceito, editou-se a Resolução n° 3.037199,
dispondo sobre prazo para pagamento do IPVA referente ao exercício
de 2000. Assim, a proposição pretende transpor para o sitio legislativo
matéria que vem sendo disciplinada por via de resolução.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.00212000.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro

- Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.04312000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em epígrafe
tem por objetivo atualizar a pensão de ex-Deputados cassados e
conceder-lhes indenização.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 25/5/2000, o projeto foi
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
determina o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a alterar a equivalência da pensão especial de

que trata a Lei no 11.732, de 1994, a qual beneficia os ex-Deputados
Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra,
cassados em 914164, e passaria a corresponder ao subsídio mensal
dos Deputados Estaduais.

0 citado diploma, em seu art. 1 0, preceitua que o valor mensal da
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pensão especial corresponde à remuneração atribuída ao símbolo
5-01 da sistemática da administração direta do Poder Executivo.
Segundo informação do órgão responsável pelo pagamento, a
Superintendência Central de Pessoal da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração, a remuneração desse símbolo é de
R$1 .545,47.

O projeto tem por objetivo, outrossim, determinar que a Assembléia
Legislativa conceda indenização aos citados ex-Deputados,
equivalente ao subsídio atual dos Deputados Estaduais multiplicado
pelo número de meses compreendidos entre a data da cassação de
seus mandatos e o término da legislatura para a qual foram eleitos.

A verba indenizatória fixada no projeto não tem o poder de reparar
por inteiro o sofrimento e os danos sofridos pelos ex-Deputados,
cassados por motivos exclusivamente políticos, conforme reconheceu
o próprio Poder Legislativo, ao reabilitar os ex-parlamentares por meio
da Resolução n° 5.144, de 1994. Apenas amenizará tais sofrimentos,
que perduram há mais de três décadas.

Do ponto de vista da constitucionalidade, não há óbice à tramitação
da matéria nesta Casa. Aliás, não foram poucas as vezes em que o
Legislativo mineiro concedeu subsídios dessa natureza. E oportuno
lembrar, também, que a Constituição de 1988, em seu art. 37, § 61,

consagrou o princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual as
pessoas jurídicas de direito público, independentemente de se apurar
culpa, são responsáveis pela reparação de danos causados a
terceiros em razão de ação ou omissão de seus agentes.

O art. 25 da mesma Cada confere aos entes federados prerrogativa
para legislar acerca de assuntos de seu interesse, o que reforça o
respaldo legal do projeto em discussão.

Cabe salientar, finalmente, que a verificação do impacto financeiro
da medida proposta e de sua coadunação com os preceitos da Lei
Complementar n° 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
caberá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.04312000.
Saladas Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Agostinho

flÃT
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Silveira - Antônio Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.074/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Nivaldo Andrade, o Projeto de Lei n°
107412000 modifica o parágrafo único do art. 8° da Lei no 12.265, de
24/7/96.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31612000, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar os aspectos de juridicidade, constituciona[idade
e legalidade da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1074/2000 objetiva alterar a redação do

parágrafo único do art. 81 da Lei n° 12.265, de 2417196, que dispõe
sobre a política de proteção à fauna aquática e de desenvolvimento da
pesca e da aqüicultura no Estado e dá outras providências. Nesse
sentido, excetua da proibição prevista no mencionado artigo a pesca
amadora ou esportiva no rio das Mortes, em toda a sua extensão,
ressalvado o período da piracema, bem como os atos de pesca para
fins científicos, de controle ou de manejo de espécie autorizados e
supervisionados pelo órgão competente.

Trata-se de matéria de competência legislativa concorrente dos
Estados membros, conforme estabelece o art. 24, VI, da Constituição
Federal, textualmente:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
da poluição;".

Por outro lado, o rio das Mortes inclui-se entre os bens do Estado de
Minas Gerais, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 20, III,
da Constituição da República.

A iniciativa legislativa é legitima e está escudada no art. 65, "caput",
da Constituição Estadual.

Estamos apresentando, ao final deste parecer, a Emenda n° 1 , com
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o intuito de corrigir erro material, provavelmente decorrente de
digitação do texto da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.07412000 com
a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no inciso II do parágrafo único do art. 81, a que se

refere o art. l' do projeto, o termo "esportiva" pelo termo "desportiva".
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Maria Tereza

Lara - Agostinho Silveira - Antônio Genaro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°4/99

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n° 4199
dispõe sobre a política seletiva de lixo.

Aprovada no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n°s 1 e 2, retoma a proposição a esta Comissão, a fim de
receber parecer para o 20 turno, nos termos regimentais.

Integra este parecer a redação do vencido no 1° turno.
Fundamentação

A proposição em tela trata de matéria de interesse local e
estabelece, na forma do vencido no 1 1 turno, que o poder público
estadual deverá apoiar e incentivar, por meio do Sistema Estadual de
Meio Ambiente, os municípios que queiram implantar política de coleta
seletiva de lixo, aos quais o Estado deverá prestar assistência técnica,
operacional e financeira, além de promover, de forma articulada,
campanhas de cunho educativo sobre o assunto. A coleta seletiva
passaria a ser indicada como um dos parâmetros válidos para o
critério de saneamento ambiental, que define a distribuição de
porcentagem da parcela do ICMS ecológico destinada aos municípios
de acordo com a Lei Robin Hood.

O projeto propõe, também, uma diretriz básica para a disposição
final, reciclagem ou outras formas de processamento de lâmpadas
fluorescentes, pilhas e baterias usadas, pois determina que o
Conselho Estadual de Política Ambiental editará de normas para
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estabelecer os mecanismos de recolhimento desses materiais
segundo o princípio de que a responsabilidade pela destinação final
desses é de quem os produz. Esse mecanismo, já implantado em
vários países, poderá servir como ponto de apoio para a
conscientização da coletividade a respeito da importância de se
proteger e manter saudável o meio ambiente.

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

4199, no 21 turno, na forma do vencido no 1 turno.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Maria José

l-taueisen.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°4/99
Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta

seletiva de lixo e altera a Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado apoiará e incentivará, por meio do Sistema

Estadual de Meio Ambiente, os municípios que queiram implantar, em
seu território, política de coleta seletiva de lixo, com o objetivo de
proteger e preservar o meio ambiente.

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1° desta
lei, incumbe ao poder público estadual:

- prestar assistência técnica, operacional e financeira aos
municípios, por meio de convênios e outros instrumentos congêneres;

II - promover, em articulação com os municípios, campanhas
educativas dirigidas às populações diretamente interessadas;

III - criar programas e projetos específicos, observado o disposto no
art. 161, 1, da Constituição do Estado;

IV - celebrar convênios com entidades educacionais públicas e
privadas e de defesa do meio ambiente;

V - tornar disponíveis máquinas, veículos e equipamentos.
Art. 30 - Os recursos para atender às despesas decorrentes do

cumprimento desta lei serão provenientes das seguintes fontes:
- dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - doações de entidades públicas e privadas e de pessoas físicas;
111 - recursos transferidos de fundos federais e estaduais;
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IV - outros recursos.
Art. 4°- A alínea "a" do inciso VIII do art. 1 1 da Lei n° 12.040, de 28

de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1°- ........................................................................
VIII - ..........................
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente,
70% (setenta por cento) e a 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não
excederá o respectivo investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita", fixado pelo Conselho Estadual
de Política Ambiental, dos sistemas de aterro sanitário, usina de
compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários,
bem como aos que, comprovadamente, tenham implantado, em seu
território, sistema de coleta seletiva de lixo.

Art. 50 - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, no prazo de cento e oitenta dias a partir da publicação
desta lei, baixar normas e estabelecer mecanismos para o
recolhimento, o reaproveitamento, a disposição final, a reciclagem ou
outras formas de processamento de lâmpadas fluorescentes, pilhas e
baterias usadas, tendo como diretriz básica o princípio de que a
responsabilidade pelo destino final desses materiais e rejeitos é de
quem os produz.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 71 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 402199
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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

estabelece condição para empresas de transporte coletivo
intermunicipal.

No 1 1 turno, foi a proposição aprovada com as Emendas n°s 1 a 3.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer. A

redação do vencido segue anexa e é parte deste parecer, em
obediência ao art. 189 do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em pauta estabelece a obrigatoriedade de as
empresas concessionárias do transporte coletivo intermunicipal
dotarem seus veículos com aparelhos de comunicação. Conforme nos
manifestamos anteriormente, há de se considerar que o projeto
compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, no qual estão previstos os direitos e as obrigações
reciprocamente contratados. A modificação unilateral de
circunstâncias irá gerar ónus para as empresas que detêm a
concessão do transporte intermunicipal.

Vale registrar que não foi especificado quem irá operar o aparelho
que se pretende instalar - se o condutor do ônibus, se o usuário desse
serviço, conforme consta na redação do vencido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n°402/99

no 20 turno.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Ivair Nogueira -

Dinis Pinheiro.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°402/99
Estabelece condição para empresas de transporte coletivo

intermunicipal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Os veículos de serviços de transporte rodoviário

intermunicipal de passageiros disporão de aparelho de comunicação
que possa ser utilizado em situação de emergência.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica
aos veículos da região metropolitana, salvo se houver deliberação em
contrário da Assembléia Metropolitana.

Art. 21 - Os delegatários dos serviços de transporte terão o prazo de
noventa dias contados da publicação desta lei para adequar seus
veículos ao disposto no art. 1 0 desta lei.

Art. 30 - A inexistência do aparelho de comunicação de que trata o
art. 1° desta lei constitui infração administrativa prevista com multa de
100 (cem) UFIRs (Unidades Fiscais de Referência).

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 771199
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, dispensa

os municípios que possuem fundo de previdência próprio da
apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND - emitida pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -, para a celebração de
convênio ou contrato com o poder público estadual.

Aprovado no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art.
184, § 21, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
No exercício dos serviços públicos, a cooperação entre os entes

federados é recomendada, a fim de se alcançar o desenvolvimento e
o bem-estar em âmbito nacional. Essa cooperação entre os entes
federados é inerente á Federação, que é a forma do nosso Estado,
por força do art. 1° da Constituição da República.

Os convênios administrativos representam importante instrumento
de cooperação para o implemento de políticas públicas e para a
prestação de serviços públicos de interesse comum dos conveniados.
Na atual situação econômica, em que os recursos públicos são tão
escassos, a cooperação entre os entes públicos torna-se essencial a
fim de que os esforços públicos se juntem para a consecução do bem
público na sua forma ótima.

A Constituição da República, no seu art. 195, § 31, veda a
celebração de contratos entre o poder público e pessoa jurídica em
débito com o sistema de seguridade social. Assim, para a celebração
de contratos administrativos, faz-se necessária a comprovação, pela
pessoa jurídica, da inexistência de débito junto ao INSS. E importante
observar que a Constituição, ao fazer a restrição mencionada, não faz
referência aos convênios, mas apenas aos contratos. Entretanto, o
convênio e o contrato são institutos jurídicos distintos, apesar de
assemelhados.
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O convênio administrativo é um acordo firmado por entes

públicos ou entre um ente público e um particular para a realização de
objetivos de interesse comum dos partícipes, de forma que ambos
conjugam esforços para a consecução de um objetivo único. Já no
contrato, os interesses das partes são opostos, contraditórios e
antagônicos.

As regras de hermenêutica determinam que as normas legais
restritivas não devem ser interpretadas extensivamente. Por isso, a
restrição imposta pelo art. 195, § 30, da Carta Magna não pode ser
estendida ao convênio, já que o texto constitucional só faz referência
ao instituto do contrato. Assim, de acordo com a Constituição da
República, a apresentação da CND junto ao INSS faz-se necessária
apenas para a celebração de contratos, mas não de convênios.

O projeto de lei em análise, na forma do vencido em 10 turno,
determina que, para a celebração de convênio com o Estado ou com
ente da administração indireta, não será exigida do município a
apresentação da CND junto ao INSS. Verifica-se, outrossim, que o
projeto vai ao encontro do disposto na Constituição da República.
Além disso, é meritório, já que a apresentação da CND representa um
obstáculo para a celebração de convênios, instituto de suma
importância para a prestação de serviços públicos pelos municípios
mineiros.

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

771/99 na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2000-
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator -

Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 771/99
Dispensa o município de apresentar Certidão Negativa de Débito -

CND - expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -
para a celebração de convênio com o Estado ou com entidade da
administração indireta.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Para a celebração de convênio com o Estado ou com

entidade da administração indireta, não será exigida do município a
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apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND - expedida
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica à
transferência de recursos provenientes da União, quando contrário
aos procedimentos por esta estabelecidos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE JUNHO DE 2000

ATAS

ATA DA 151 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/6/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Dalmo Ribeiro Silva e

Agostinho Patrús
Sumário: Comparecimento - Abertura - ja Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões -
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°s 1.095 e 1.09612000 - Requerimentos n°s 1.4868 1.490/2000 -
Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e Pastor George -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Wanderley Ávila e Márcio
Kangussu - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ermano
Batista, Elbe Brandão e Carlos Pimenta - Questões de ordem -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2a Parte (Ordem do
Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues e Pastor George; deferimento - 22 Fase:
Chamada para verificação de "quorum"; inexistência de número
regimental para votação - 3a Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Adelino de Carvalho - Agostinho

Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Erniano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha
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- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14h114min, 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
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ronaldo Canabrava, 2 1-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Adelino de Carvalho, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:	

OFÍCIOS
Do Sr. Zezé Perrelia, Deputado Federal, agradecendo o convite para

o debate público sobre ICMS. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e
Obras Públicas, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Paulo Piau, que a restauração das Rodovias MG-190 e MG-255 está
incluída no Programa de Gerenciamento de Malha Rodoviária do
Estado de Minas Gerais - PRODER -; e que os trechos Uberaba - Belo
Horizonte e Uberaba - Uberlândia (BR5 262 e 050, respectivamente)
estão incluídos no Programa de Concessão Rodoviária. (- Anexe-se
ao Requerimento n° 1.1 94/2000.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil (3),
encaminhando, em atenção ao Oficio n° 466/2000/DLE, informação
prestada pelo Comando-Geral da PMMG (- A Comissão do Trabalho.);
comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos, que a proposta da criação do Centro de Referência da
Cultura e do Artesanato dos Povos Indígenas de Minas Gerais foi
encaminhada ao exame da Secretaria da Cultura (- Anexe-se ao
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Requerimento n° 1.263/2000.); e comunicando, em atenção a
requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, que a proposta da
implementação de política de apoio aos frigoríficos instalados no
Estado foi encaminhada ao exame da Secretaria de Indústria e
Comércio (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.27612000.).

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes,
comunicando a celebração de convênio entre esse órgão e a
Federação Mineira de Ginástica. (- 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. Alípio Soares Barbosa, Prefeito Municipal de Iturama,
solicitando sejam apresentadas emendas ao Projeto de Lei n°
83012000, de modo a impedir que sejam prejudicados os menores
municípios do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°830/2000.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da CEMIG,
encaminhando, em atenção a pedido contido no Requerimento n°
912199, do Deputado Irani Barbosa, cópias dos relatórios enviados ao
Tribunal de Contas do Estado, referentes às aquisições realizadas
pelo Departamento de Aquisição de Material da CEMIG. (- Anexe-se
ao Requerimento n°912/99.)

Do Cel. PM José Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar, informando, em atenção ao Requerimento n°
1.34412000, do Deputado Cabo Morais, que a Comissão de Promoção
de Praças decidiu promover o Cabo Robson de Souza Pereira a
Terceiro-Sargento BM, em virtude de ato de bravura por ele praticado,
por ocasião das chuvas de março , em Uberaba. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.34412000.)

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da
PMMG, prestando informações relativas a pedido contido no
Requerimento n° 82/99, da Comissão de Direitos Humanos, por
determinação do Comandante-Geral dessa corporação. (- Anexe-se
ao Requerimento n° 82/99.)

Dos Srs. José Hugo Marton, Wilkye Veronese, Miguel Belmiro de
Souza, Paulo Roberto Gonçalves de Oliveira, respectivamente,
Prefeitos Municipais de Mariana, Andradas, Além Paraíba e São
Vicente de Minas; José Onofre Gonçalves, José Tiago Ribeiro Neto,
Antônio Gaspar da Silva, Vítor Campos Sobrinho, Rubéns Cária,



zo

o

o

Eo

o

761
Antônio Rodrigues Almeida, respectivamente, Presidentes das
Câmaras Municipais de Luislândia, São Francisco, Carmo de Minas,
Alterosa, Amparo do Serra, Icarai de Minas: João José Ferreira,
Secretário Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Poços de
Caldas; e da Prefeitura Municipal de Ipaba, encaminhando sugestões
sobre segurança pública para serem apresentadas e discutidas na
teleconferência sobre esse tema que esta Casa promoverá.

Do Sr. Hamílton Pires de Rezende, Presidente da Câmara Municipal
de Campanha, manifestando-se contrariamente à proposta de
aumento de impostos e pedindo a revogação da Lei n° 13.437. (- A
Comissão de Turismo.)

Da Sra. Fátima A. Belani Ribeiro, Secretária-Geral da Administração
da Câmara Municipal de Pouso Alegre, encaminhando moção de
repúdio, aprovada por essa Câmara, pela legislação que altera
dispositivos do Projeto Micro Geraes. (- A Comissão de Turismo.)•

Do Sr. Ramiro Rodrigues de Ávila Júnior, Presidente da CDL de
Araguari, solicitando a revisão da lei que modificou o Projeto Micro
Geraes. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Waldemar Antônio Lemes Filho, Presidente da Câmara
Municipal de Poços de Caldas, encaminhando moção de repúdio,
aprovada por essa Câmara, pela publicação de dados incorretos
sobre a cidade de Poços de Caldas na edição de 2900 do catálogo
"Cadastro das Cidades Industriais de Minas". (- A Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Luziano Justino Dias, Presidente da Câmara Municipal de
ltuiutaba, solicitando o apoio da Casa a que não se efetive a possível
demissão de servidores do IMA. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Mário Bulgarelli, Presidente da Câmara Municipal de Marília,
encaminhando moção de repúdio, aprovada por essa Câmara, pela
ameaça feita pelo Presidente da República aos parlamentares que
votassem contra a medida provisória que estabeleceu o valor do
salário mínimo em R$151,00. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Elmar Humberto Goulart, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando cópia de requerimento, aprovado por essa
Câmara, em que se solicita a realização de estudos sobre o
parcelamento das multas de trânsito de valor acima de R$200,00 e o
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perdão das multas médias e leves. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Joaquim J. Miranda Júnior, Promotor de Justiça, solicitando
seja alterado o Projeto de Lei Complementar no 2812000, que trata da
nova lei orgânica do Ministério Público. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n° 28/2000.)

Do Vereador Bartolomeu de Sousa e outros, da Câmara Municipal
de Pirapora, pedindo que esta Casa não poupe esforços para se pôr
termo à greve dos professores da rede estadual de ensino. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. José Egidio de Carvalho, Presidente da Câmara de Diretores
Lojistas, comunicando a constituição da nova diretoria da instituição
para o biênio 2000-20002.

Do Sr. Paulo dos Reis de Souza, Presidente do Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais,
manifestando-se contrariamente à aprovação do Projeto de Lei no
1.04412000, do Deputado Paulo Piau, o qual pretende alterar o art. 11
da Lei n° 9.444, de 1987. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.044/2000.)

Do Sr. Gilberto José Rezende dos Santos, Coordenador do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF,
encaminhando cópia do relatório elaborado por comissão constituída
naquele órgão com o fim de averiguar as denúncias veiculadas na
imprensa sobre irregularidade de utilização de recursos do FUNDEF.
(- À CPI do FUNDEF.)

TELEGRAMA
Do Sr. Antônio do ValIe, Deputado Federal, agradecendo o convite

para o debate público sobre distribuição do ICMS aos Municípios.
CARTOES

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Turismo, agradecendo o convite
para o Debate Público Concessão Rodoviária e o Impacto do Pedágio
no Estado de Minas Gerais.

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento,
agradecendo o convite para a solenidade alusiva ao inicio das
atividades da TV Assembléia em Pouso Alegre.

Dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, e
Mariza Rezende Afonso, Secretária Municipal de Cultura,



rWC
763

agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou a Fundação Clóvis Salgado.

Dos Srs. Murílio de Avellar 1-lingel, Secretário da Educação, e Mariza
Rezende Afonso, Secretária Municipal de Cultura, agradecendo o
convite para o Debate Público Educação em valores Humanos.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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°1.095/2000
Dispõe sobre a utilização, de programas abertos na administração

pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A administração em todos os níveis, os Poderes do Estado,

as empresas estatais e de economia mista, as empresas públicas e
todos os demais organismos públicos ou privados sob controle do
Estado ficam obrigados a utilizar preferencialmente, em seus sistemas
e equipamentos de informática, programas abertos, livres de restrição
proprietária quanto a sua cessão, alteração e distribuição.

Art. 21 - Entende-se por programa aberto aquele cuja licença de
propriedade industrial ou intelectual não restrinja, sob nenhum
aspecto, a sua cessão, distribuição, utilização ou a alteração de suas
características originais.

Art. 31 - O programa aberto deve assegurar ao usuário acesso
irrestrito ao seu código fonte, sem nenhum custo, visando a modificar
o programa, integralmente, se necessário, para o seu
aperfeiçoamento.

Parágrafo único - O código fonte deve ser o recurso preferencial
utilizado pelo programador para modificar o programa, não sendo
permitido ofuscar a sua acessibilidade, tampouco introduzir nenhuma
forma intermediária como saída de um pré-processador ou tradutor.

Art. 40 - A licença de utilização dos programas abertos deve permitir
modificações e trabalhos derivados e sua livre distribuição nos
mesmos termos da licença do programa original.
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§ 1° - A licença somente pode restringir a distribuição do código

fonte em forma modificada caso permita a distribuição de programas
alterados junto com o código fonte original, objetivando a alteração do
programa durante o processo de compilação.

§ 20 - Deve permitir também explicitamente a distribuição de
programa compilado a partir do código fonte modificado, podendo,
para tanto, exigir que os programas derivados tenham diferentes
nomes ou números de versão, que os diferenciem do original.

Art. 5°- Não poderá haver cláusula na licença que implique forma de
discriminação a pessoas ou grupos.

Art. 6° - Nenhuma licença poderá ser específica para determinado
produto, possibilitando que os programas extraídos da distribuição
original tenham a mesma garantia de livre alteração, distribuição ou
utilização que o programa original.

Art. 71 - As licenças de programas abertos ou restritos não
restringirão outros programas distribuídos conjuntamente.

Art. 81 - Os certames licitatórios que objetivem transacionar
programas de computador com os entes especificados no art. 1 0 desta
lei deverão, obrigatoriamente, ser regidos pelos princípios
estabelecidos nesta legislação.

Art. 90 - Apenas será permitida a utilização pelos entes do art. 1 0 de
programas de computador cujas licenças não estejam em acordo com
esta lei, na ausência de programas abertos que não contemplem a
contento as soluções objeto da licitação pública.

Sala das Reuniões, 14 de junho de 2000.
Rogério Correia
Justificação: Há mais de quinze anos, discute-se, em todo o mundo,

a livre manipulação dos programas de computador ou "open/free
software". Em 1984, era impossível usar um computador moderno
sem a instalação de um sistema operacional proprietário, fornecido
mediante licenças restritivas de amplo espectro. Ninguém tinha
permissão para compartilhar programas ("software") livremente com
outros usuários de computador e dificilmente alguém poderia mudar
os programas para satisfazer as suas necessidades operacionais
especificas.

O projeto GNU, que data do início do movimento do "software" livre,
foi fundado para mudar isso. Seu primeiro objetivo foi desenvolver um
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sistema operaciona
para alteração e
contribuíssem com

1 compatível com o Unix, que seria 100% livre
distribuição, proporcionando aos usuários que
o seu desenvolvimento e alteração de qualquer

parte de sua constituição original.
Tecnicamente, GNU é como Unix, mas difere deste pela liberdade

que proporciona aos seus usuários. Para a confecção deste programa
aberto, foram necessários muitos anos de trabalho, por centenas de
programadores, para desenvolver o sistema operacional. Em 1991, o
último componente mais importante de um sistema similar ao Unix foi
desenvolvido, o Linux. Hoje a combinação do GNU e do Linux é usada
por milhões de pessoas, de forma livre, em todo o mundo. Este
programa é apenas um exemplo de como a liberdade na alteração,
distribuição e utilização de programas de computador pode
transformar, ainda mais rapidamente e de maneira mais democrática,
o perfil do desenvolvimento social e tecnológico no mundo.

O Estado, como ente fomentador do desenvolvimento tecnológico e
da democratização do acesso a novas tecnologias para a sociedade,
não pode se furtar a sua responsabilidade de priorizar a utilização de
programas abertos ou os "free software/open source". E, se as
pequenas, médias e grandes empresas multinacionais já estão
adotando programas abertos, evitando, assim, o pagamento de
centenas de milhões de dólares em licenciamento de programas, por
que deveria o Estado, com uma infinidade de causas sociais carentes
de recursos, continuar comprando, e caro, os programas de mercado?

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.096/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

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

Comunitário do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de
Patrocínio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2000.



766
Anderson Adauto
Justificação: A Associação de Apoio Comunitário do Bairro São

Cristóvão é uma sociedade civil sem fins lucrativos de duração
indeterminada que tem por finalidade precípua promover medidas que
visem a assegurar a proteção da família, da maternidade, da infância
e da velhice, através de parceria com o poder público e campanhas
comunitárias. Auxilia, ainda, a integração de seus associados no
mercado de trabalho, prestando aos interessados cursos
profissionalizantes em parceria com órgãos governamentais.

Importa ressaltar que a entidade está em pleno funcionamento há
mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que nada percebem pelo exercício de suas funções à frente da
Associação.

- 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° 1.486/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à
concessão de crédito incentivado aos produtores de laranja do
Triângulo. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 1.487/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Agricultura com vistas à urgente liberação dos recursos financeiros
necessários à conclusão, pela RURALMINIAS, do Plano Diretor de
Irrigação dos Municípios da Bacia do Baixo Rio Grande.

N° 1.488/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Superintendente Regional do INCRA-MG com
vistas à apuração de irregularidades no assentamento realizado na
Fazenda Olhos d'Agua, no Município de Sacramento.

N° 1.48912000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de Monte Azul e ao
Sindicato Rural do mesmo município pelo sucesso da exposição
agropecuária realizada este ano.

N° 1.490/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
manifestação de aplauso ao Prefeito Municipal de Janaúba, Sr.
Wildemar Maximino da Cruz; ao Presidente do Sindicato Rural, Sr.
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Valdir Nunes, e ao Presidente do Núcleo Eqüestre, Sr. João José
Alves Júnior, pelo sucesso da XIX Exposição Agropecuária Regional,
realizada este ano. (- Distribuídos à Comissão de Política
Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues e Pastor George.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Wanderley
Ávila e Márcio Kangussu.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, venho hoje a esta tribuna manifestar-
lhes a minha preocupação. Praza a Deus que não, mas as evidências
levam-me a concluir que o Estado de Minas Gerais está passando por
um momento muito delicado: mais parece estopa fumegando, e, a
qualquer hora, a labareda poderá tomar conta. A Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais esteve de prontidão para entrar em cena.
Mas, não era em defesa do cidadão vitima da insegurança
generalizada, mas para forçar o cumprimento de compromissos de
campanha de um Governador, hoje, desacreditado.

No meio forense fumega a ameaça de paralisação do Judiciário,
como forma, entre outras razões, de dar o troco, entendo, diante da
boçalidade do Sr. Itamar Franco, que, em vez de garantir o
cumprimento de ordem legal, desafiou os magistrados a ir para a linha
do confronto, trocando a toga pela farda, a caneta pelo cassetete.
Propôs uma inversão de valores, substituição de papéis, só
concebíveis numa cabeça doente.

Os fiscais do Estado, como ameaça, partiram para uma operação-
tartaruga, retrato fiel deste Governo inoperante, desastrado, vagaroso,
insensível e, lamentavelmente, pusilânime, que só toma atitudes e
cumpre compromissos sob as ameaças de quem realmente lhe pode
atrapalhar.

A polícia gritou que dessa vez iria para as ruas com mais poder do
que no passado, pois, agora, contava com os Coronéis. Ganhou o que
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pedia. O que é justo. Porque salário para funcionário não deve ser
prioridade de Governo, deve ser considerado como pedra na estrutura
do próprio Governo, pois o funcionalismo, como estrutura, se ruir, o
corpo todo - que é o Governo - certamente ruirá. Ganhou, repito, o
que pedia, o que é mais do que justo; não é correto, todavia, ameaçar
agora, covardemente, os servidores, desarmados, da saúde e da
educação. Esse, sim, é um ato de extrema covardia: ceder diante dos
que têm armas, mas bancar o machão diante das infelizes professoras
e dos funcionários da área da saúde, que não dispõem de armamento
para se defenderem ou para ameaçar a ordem pública.

O povo, senhores e senhoras, antes esperançoso, está agora numa
jornada de transição: desencanto, abulia, ceticismo. Grande parte do
povo já chegou ao ponto aonde todos, em breve, chegarão, caso o
Governador continue nessa teimosia insana, nessa senda
irresponsável: o ponto onde terão de, inexoravelmente, baixar a
cabeça por sentirem vergonha da escolha que fizeram.

Em vez de estadista, o povo hoje se dá conta de que o seu
Governador é um homem destemperado, despido até mesmo do
senso de urbanidade. A imprensa toda sabe, e os senhores são
testemunhas, do papel que fez nesta Casa no dia da posse da
diretoria do CEPO. Jornal nenhum escreveu, jornalista nenhum
escreveu. Não quiseram, certamente, sujar as páginas dos seus
jornais com tamanha mesquinhez.

Meus senhores, minhas senhoras, Srs. Deputados, se a polícia, os
Juízes, os fiscais e o olho do povo são ameaças contidas ou
represadas, os professores, não. Estão no "front", mas, por não terem
metralhadoras, ao invés de representarem ameaça, estão sendo
ameaçados. Mais uma vez, o descaso e a grosseria do Governador,
que virou as costas para a comissão no primeiro momento em que o
procurou para negociar, aqueles mesmos líderes, que durante a
campanha ele elogiava, aos quais fazia promessas e jurava de mãos
postas que respeitaria. Dessa forma, o Estado de Minas está se
transformando num corporativismo dos mais fortes, num Estado
leucêmico. E necessário, Sr. Presidente, que esta Casa tome a
iniciativa de fazer a defesa do Estado. Caso contrário, chegará além
do caos. Chegará a uma situação insuportável, ingovernável.

Não podemos ficar numa posição contemplativa, esperando
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acontecer. Precisamos agir, e esta Casa, como reflexo dos anseios
do povo, coma o som da sua voz, precisa tomar uma posição. Não
dou a receita, mas é preciso agir. E agir célere, antes que a situação
Chegue a uma posição insuportável, em que o povo tenha, como no
passado, que tomar por si mesmo a iniciativa.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Quero parabenizá-lo pelo
equilíbrio e por ter os pés no chão. Tenho que concordar,
lamentavelmente, com as notícias de tantos atas que traduzem o
desgoverno deste Estado. Ontem foi notícia, em todo o Brasil, a
ameaça de demissão dos funcionários em greve. A greve é direito do
trabalhador, para reivindicar o que é justo - seu salário. Como se não
bastasse isso, gostaria, pela primeira vez, nesta Casa, de divulgar
aquilo que é também da terra do Governador e lamentavelmente da
minha querida terra, Juiz de Fora, onde se aprova - e aí não vai
nenhum posicionamento deste Deputado contra a liberdade do
cidadão firmada na Constituição Federal - uma lei específica, feita
pelo partido do Prefeito, Tarcísio Delgado, que o Governador apóia,
permitindo que dois homens se beijem na rua, no restaurante, que
duas mulheres se beijem na rua e também no restaurante, enquanto
você, com a sua família, não pode falar nada.

E a famosa lei do "gay", em vigor em Juiz de Fora. Isso só podia
acontecer em Minas Gerais e na terra do Governador. Então, fica aí o
protesto contra o atentado ao pudor, não contra o "gay". Cada um é
dono de si e faz o que quiser. Mas, se em praça pública ou dentro de
restaurante, beijo de homem em homem ou mulher em mulher
acontecer e você estiver junto com seus filhos, vai explicar o quê?

Obrigado, Sr. Deputado.
O Deputado Ermano Batista - Agradeço o aparte do Deputado

Alberto Bejani. O quadro em Minas Gerais é preocupante. Se o
Governador continuar insistindo em permanecer no trono do orgulho,
ou da insanidade, Deus é que sabe, com certeza, levará o Estado a
uma situação realmente ingovernável. Seria cômodo para a Oposição
- não fosse o seu compromisso com Minas - ver o circo pegar fogo, já
que não estamos na arquibancada nem no picadeiro. Não somos
Governo, não pertencemos à sua trupe e, por uma questão de honra,
não fazemos parte da sua claque. Mas nosso dever é com Minas. Não
vamos nos calar. E preciso que esta Casa tome a iniciativa, em nome
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do povo, de sustar os desarranjos, os desacertos a que o
Governador Itamar Franco está conduzindo Minas Gerais.

O Deputado João Leite (em aparte)- Obrigado, Deputado Ermano
Batista. Gostaria de elogiar o discurso que V. Exa. faz da tribuna da
Assembléia Legislativa. E um discurso da maior importância, diria que
é histórico.

V. Exa. toma, neste momento, em defesa do servidor do Estado, em
defesa de Minas Gerais, a palavra, em nome da Oposição da
Assembléia Legislativa, para denunciar o descalabro que estamos
acompanhando.

Hoje de manhã, na faculdade onde estudo, pude encontrar com
vários professores designados. O sentimento de traição desses
professores é enorme, assim como a violência que vivem neste
momento. A voz do Deputado Errnano Batista se levanta agora em
defesa desses professores, à qual me junto para fazer coro. É uma
violência muito grande contra os professores, contra a democracia,
contra o direito à greve, que não é respeitado pelo Governo do
Estado. Quero parabenizá-lo, Deputado, e creio que não apenas a
Oposição na Assembléia Legislativa, mas também a Presidência, a
Mesa da Assembléia têm que se levantar, neste momento, em favor
do servidor, em favor do professor. Hoje, pela manhã, os professores
designados me disseram que a liderança deles os abandonou. Aquela
liderança que víamos aqui, nas galerias, tão firme, está tímida agora,
Deputado Emiano Batista. Parabéns, porque V. Exa. levanta, no
Plenário da Assembléia, o que existe de mais importante para
discutirmos em Minas Gerais, ou seja, a defesa dos mais fracos, que
foram violentamente atacados pelo Governador do Estado. Muito
obrigado e parabéns.

O Deputado Emiano Batista - Eu é que agradeço a V. Exa.
Sr. Presidente, é, sem dúvida, um despautério, consciente ou não, o

que está acontecendo em Minas Gerais. Esta Casa precisa tomar a
iniciativa de interceptar as ações maléficas deste Governador, seja
convencendo-o a mudar de rumo ou seu jeito de andar, seja utilizando
outros mecanismos que a lei possa conceder, mas o certo é que deve
ser tomada uma atitude, porque a história não perdoa a omissão.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
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A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

convidados, colegas do Brasil que hoje se encontram em nossa Casa,
infelizmente vocês visitam Minas Gerais num momento em que a
democracia é colocada no chão, quando ela é pisada, quando, mais
do que nunca, começo a refletir o que vale a mulher no Estado de
Minas Gerais. Será que isso que está ocorrendo com o servidor
designado em nosso Estado não seria porque grande parte desses
servidores é constituída de mulheres? Será que ensinar o seu filho,
acalentá-lo, impor a ele todo o sentimento de civismo, de ética e de
cidadania vale pouco ou nada? Será que vale uma demissão, vale
estar na rua, vale estar com um salário que não traz um mínimo de
dignidade ou de esperança na construção de um país melhor?

Sendo do PSDB, com muita honra, venho construindo a social
democracia com meus colegas, não com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, mas com a base da sociedade, com a base da
minha região, aqui perto dos meus colegas do PSDB, do PFL, e de
todos os que, de forma suprapartidária, terão a coragem de utilizar
este microfone e se posicionar. Na Bíblia está escrito que ou você é
quente ou você é frio, o morno a gente vomita. Já não dá para
ficarmos sem um posicionamento desta Casa nesse processo.

Eu, que até então tinha na figura do Governador Itamar Franco, que
sancionou a minha lei que amplia ... Colegas Deputados, até então o
IPSEMG só concedia direitos às mulheres dos funcionários, como
acesso à saúde, á pensão e ao pecúlio. Agora, por meio de uma lei de
nossa autoria, produto de muita luta, todos os maridos das
funcionárias públicas do Estado já estão incorporados ao IPSEMG.

' Em momento algum deixei de publicamente agradecer por estarmos
resgatando um preceito constitucional, porque, desde 1988, o pátrio
poder não consta em nossa Constituição. Hoje, graças a Deus, a
mulher, na sociedade brasileira, tem igualdade com os homens.

; lemos trabalhado muito e, muitas vezes, mais do que os nossos
companheiros homens para chegar à situação em que nos
encontramos.

Nesta Casa, nunca tive um momento em que pudesse me sentir
discriminada por ser mulher. Pelo contrário, acho que ser adulada,
respeitada e tratada como uma colega para mim é uma honra.

Ligaram-me hoje, do meu Norte de Minas, região do semi-árido do
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Nordeste, igual à Bahia, ao Ceará e ao Piauí, aquele interior sofrido
onde muitas vezes não se tem água nem para beber, onde, muitas
vezes, a educação resgata a cidadania, na busca do direito dessa
gente, e vale muito mais do que quem está às vezes numa cidade que
tem um índice de desenvolvimento, uma renda "per capita" maior. Mas
nós, do Norte de Minas, precisamos de um Governo do Estado que se
posicione a favor da busca da queda das desigualdades regionais e
do resgate, pelo menos numa linha de equilíbrio, de cada cidadão do
Estado.

Faço coro com o discurso do Deputado Ermano Batista e o do
Deputado João Leite, que fez com que a Comissão de Direitos
Humanos e os direitos humanos fossem também resgatados no
Estado. Que pena, Deputado João Leite, porque o perderemos na
Casa para ser Prefeito de Belo Horizonte. Espero que isso ocorra.
Acredito que o nobre colega estará deixando discípulos na Casa,
pessoas que aprenderam e que estarão aptos a substituí-lo daqui para
frente.

Sr. Presidente e caros colegas, estou de acordo com o que os
colegas disseram. Onde está a representação do funcionalismo
público, que não se encontra nas galerias? Onde estão os fiéis
escudeiros dos funcionários públicos, os quais sempre abraçaram as
suas causas? Será possível que esse pessoal não se coloque, num
momento como esse, como intermediário para fazer com que o
Governador Itamar Franco volte atrás e respeite o direito
constitucional de greve. Espero que este momento seja de reflexão.
Espero que esta Casa possa, mais do que nunca, atuar de forma
plural, porque assim é a democracia. A unanimidade é burra e não
existe.

Mas, se há uma série de representações partidárias de pessoas que
podem funcionar como interlocutoras e juntos marcharmos para
conseguirmos não só uma vitória dos partidos, da Casa ou do
funcionalismo público, mas uma vitória da democracia, temos que
utilizá-las.

Tenho buscado com o Comitê Institucional da Casa desenvolver um
trabalho em que possamos discutir as políticas públicas de
desenvolvimento para a juventude, para que não faça opção pela
droga. Mas onde está a política pública do esporte? Onde está a



rÃ

773
política pública do primeiro emprego? Onde está a política pública
da educação e do resgate da cidadania.

Cristo nos deu o livre arbítrio, e assim acho que devemos continuar
a fazer.

Punir as pessoas que estão no tráfico da droga não basta. Não
basta eliminar o traficante, se não se eliminar também a opção do
jovem e do consumidor em querer fazer uso de drogas, se não
conseguirmos que digam: "Não, não é esse o meu caminho".

Mais ainda, Députado Miguel Martini, V. Exa. fez um trabalho tão
brilhante na UNALE, conseguindo unificar o nosso País e a nós,
Deputados Estaduais de diversos Estados, que compomos a dita
Federação, porque, pelo nosso conceito, não existe pacto federativo.
Quando se fala em república federativa, pacto federativo, estamos
considerando a união de vários Estados que têm certa independência
e que resolvem se aliar pelo bem comum. Assim, não acredito que o
nosso Pais o tenha.

A V. Exa., Deputado Miguel Martini, que fez um trabalho tão
brilhante pelo Brasil, queria informar que 93% da juventude da
América Latina preferem hoje a ditadura à democracia que está
implantada. No momento em que soube dessa pesquisa publicada
pelo "Jornal do Brasil", fiquei indignada. Mas, quando vejo momentos
como este acontecendo no nosso Estado, em que os funcionários
estão sendo ameaçados de serem colocados na rua, de serem
demitidos porque estão utilizando um direito que lhes é garantido pela
Constituição, o direito à greve, passo a achar que essa juventude tem
razão.

Será que, quanto ao que aconteceu no período da ditadura, quando
as pessoas não podiam falar, quando alguns foram modos e outros
ameaçados, não estamos vivendo uma ditadura branca, mascarada,
medíocre, que é muito pior do que aquela que instalada antes? Passo
a refletir e acho que o resultado desse conflito que acontece hoje, no
Estado, pode me responder.

Se o Governador voltar atrás em seu posicionamento, vou acreditar
que valeu e vale a pena defender a democracia. Mas se isso não
acontecer e se esta Casa não tomar uma atitude que possa reverter
esse processo, começarei a fazer coro com essa juventude da
América Latina, e não só brasileira, cujo percentual de 93% condena a
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democracia que hoje existe em nosso Estado e País.

O Deputado Ivo José (em aparte) - Deputada Elbe Brandão,
obrigado pelo aparte. Inicialmente, gostaria de cumprimentar nossos
visitantes, os representantes das demais Assembléias.

Respeito muito V. Exa., mas discordo da sua posição,
principalmente porque não podemos analisar circunstancialmente a
questão do poder no nosso Estado e no nosso País. Estamos diante
de um momento realmente delicado, muito triste, não só por causa
das medidas que o Governador tomou ontem com relação aos
servidores que estão em greve, mas também por toda a situação
vivida pelo povo no nosso País, como a que ocorre devido ao modelo
econômico traçado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Não
podemos deixar de considerar também a relação do Governo Eduardo
Azeredo com os servidores.

Assim, discordo, justamente porque neste Governo é que está
acontecendo...

A Deputada Elbe Brandão - V. Exa. discorda de quê, Deputado? Do
fato de eu estar condenando a ameaça que o Governador Itamar
Franco fez ao funcionalismo público no dia de hoje: se não
regressarem ao serviço serão demitidos?

O Deputado Ivo José (em aparte) - Não, somente neste ponto
concordo com V. Exa., porque...

A Deputada Elbe Brandão* - Mas estou falando desse ponto
especificamente.

O Deputado lvo José (em aparte) - ...porque a democracia vem no
todo. A medida tomada pelo Governo foi recente. Ainda existe um
processo de diálogo em que esta Casa tem tomado posições. A
Bancada do PT tem uma reunião agendada com o Governador para
lhe pedir uma revisão de sua posição relativamente às demissões.
Defendemos o direito legitimo da greve, da organização, da
mobilização, da defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas, um
Governo que vem questionando a situação geral do País, apontando
as causas, colocando o dedo nas suas feridas, não podemos dizer
que seja contrário à democracia.

A Deputada Elbe Brandão* - Não disse que o Governo é contrário à
democracia, inclusive o elogio em algumas de suas ações, mas o que
faz neste momento vai anular tudo de bom que tenha feito. E um
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momento de reflexão em que nós, enquanto Poder Legislativo,
representantes legítimos do povo mineiro, precisamos intervir para
não deixar que os fatos aconteçam da forma como foi proposto pelo
Governador.

O Deputado lvo José (em aparte) - Estamos tentando fazer
exatamente isso, para que a democracia permaneça. Os avanços nas
relações com o servidor são inegáveis; apenas lutamos para combater
os aspectos negativos, aqueles que prejudicam a democracia.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência

esclarece aos Deputados que, no momento que antecedeu a sua
decisão de colocar em votação a lei delegada solicitada pelo
Governador para que pudesse fazer os ajustes e reajustes
diferenciados do funcionalismo, teve o cuidado e a preocupação de
manter os contatos necessários com o comando estadual do
funcionalismo, com todos os seus segmentos. Todos os funcionários
públicos do Estado estavam representados em reunião com a
Presidência, no Salão Nobre desta Casa, e se discutiu, com o
comando do funcionalismo público, se o Poder Legislativo, na
condição de representante de todo o povo mineiro, deveria conceder
ou não a lei delegada ao Governador. E a Presidência teve o
consentimento de todo o colégio dos representantes do funcionalismo
público na concessão ao Governador da lei delegada.

Esta Presidência, assim como todos os Deputados, está preocupada
com os encaminhamentos que se avizinham. A Presidência tem a
mesma preocupação dos senhores, mas, em nome do Poder
Legislativo, diz que não está na hora de o Poder se posicionar como
tal. Entende que é legítimo o embate político que está se iniciando
nesta Casa, mas não é ainda o momento de o Poder entrar como
instituição.

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

colegas de todo o Brasil que nos visitam nesta tarde, senhoras e
senhores; procedo à leitura de uma carta que recebemos e que será
importante para que possamos anunciar uma decisão das Bancadas
de Oposição desta Assembléia. (- Lê:)

"Montes Claros, 12 de junho de 2000.
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Exmo. Sr. Deputado Carlos Pimenta,
Nós, trabalhadores da Educação, em greve há 33 dias, estamos

indignados com o silêncio por parte de V. Sa. diante de nossa luta.
Na oportunidade, vimos solicitar o empenho em nos ajudar, haja

vista que estamos sempre presentes com o nosso voto. Agora é hora
da sua resposta.

Precisamos do seu apoio, pois o Governador Itamar Franco está
indiferente à nossa causa, que é justa.

Queremos que V.Sa. interceda junto ao Governo do Estado de
Minas Gerais, no sentido de pedir que nossa pauta de reivindicações
seja atendida, no tocante ao reajuste salarial.

Esperando	contar	com	vossa	valorosa	colaboração,
antecipadamente agradecemos.

Trabalhadores em Educação do Norte de Minas Gerais."
Fiz questão de fazer a leitura dessa carta, que, certamente, deve ter

chegado às mãos de todos os Deputados de Minas Gerais, para
mostrar que o Poder Legislativo agiu com sabedoria, independência e
agilidade, quando atendeu à convocação do Governador e votou a
proposta de emenda à Constituição e a lei delegada, proporcionando
ao Governo a oportunidade de fazer os reajustes diferenciados do
salário do funcionalismo. Ontem, fomos surpreendidos com a decisão
do Governador de fechar, literalmente, a porta de diálogo com o
funcionalismo do Estado, ameaçando demitir mais de 120 mil
funcionários do setor da educação, que são os professores
designados, e outros milhares de funcionários da área da saúde. Essa
ameaça está expressamente clara no recado que o Governador
mandou ao funcionalismo.

Nesta tarde, fazemos nossas as palavras do Deputado Ermano
Batista e da Deputada Elbe Brandão. Como Líder da Minoria da
Oposição nesta Casa, anuncio que, a partir deste momento,
respeitando o processo legislativo e o próprio Poder Legislativo,
daremos continuidade aos nossos trabalhos, votando, apenas, os
projetos dos parlamentares. Toda a matéria, todo o projeto e toda a
proposição do Governo do Estado, a partir deste momento, não terá,
por parte da Oposição, nenhum andamento, a menos que se
restabeleça o diálogo do Governo com os nossos funcionários. A
Oposição, consciente, está tomando essa posição responsável,
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porque, se fôssemos agir da forma como agiram as Oposições
desta Casa, radicalizaríamos, obstruindo todo e qualquer processo
legislativo na Assembléia Legislativa.

Tomamos essa posição após uma reunião com os Deputados do
PSDB e do PFL. A partir deste momento, votaremos apenas os
projetos dos parlamentares, para não pararmos o processo do Poder
Legislativo. Toda a matéria oriunda do Governo do Estado somente
terá respaldo e será acatada se o Governador, democrática e
livremente, voltar a dialogar com o funcionalismo. Esta é a posição
das Bancadas do PSDB e do PFL. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
convidados, concordando com a intervenção e com o esclarecimento
do Sr. Presidente, esclareço que a Mesa Diretora havia deliberado
outra questão a respeito da lei delegada e da proposta de emenda à
Constituição do Governador, que eram as audiências públicas
regionais, em que discutiríamos, em todo o Estado de Minas Gerais,
as próprias leis e as sugestões de modificação, de acordo com a linha
de interiorização e de interlocução com a sociedade que o Poder
Legislativo desenvolve há anos. E bom que se diga que o próprio
funcionalismo público estadual optou pela suspensão dessas
audiências públicas regionais, entendendo que uma semana a mais
poderia atrasar a concessão dos benefícios por parte do Governador.

Quero reiterar a intervenção de V. Exa. e quero deixar bem claro
que qualquer ato de ameaça de demissão tem que receber total e

< absoluto repúdio desta Casa, que tem que ser o baluarte da
democracia e da defesa dos interesses do povo de Minas. Muito
obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sr& Deputados, são
: curiosos certos tipos de pronunciamento. Não foi o Governador Itamar

Franco nem foram os partidos de sustentação que votaram o salário
& mínimo de R$151,00; não foram os partidos que dão sustentação ao

Governador Itamar Franco que chamaram os aposentados de
j vagabundos. Isso é antidemocrático. E agora, há manifestações de

Deputados do PSDB de que têm, em greve, em Belo Horizonte, há
mais de um mês, a Universidade Federal de Minas Gerais, com a qual

rÀ
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sequer foi aberta qualquer forma de diálogo. Vimos, em São Paulo,
a cavalaria sendo colocada sobre os profissionais da educação, a
quem não foi concedido nenhum reajuste. Quanta desfaçatez, quanta
hipocrisia. E, quando se fala que o Governador Itamar Franco fechou
a poda da negociação, é porque se reconhece que ela já esteve
aberta. E quem jamais a abriu? Ninguém fala sobre isso. Onde estão
os sociais-democratas para fazer, assinando junto comigo, um
requerimento ao mesmo partido para que tome a mesma posição no
Congresso Nacional e obstrua toda a pauta de votação de projetos de
iniciativa do Governo enquanto não se abrirem as negociações com
os servidores públicos federais, com os professores, com quem está
em greve no serviço público federal? Por que esse partido não toma
essa mesma posição onde ele é Governo ou desgoverno? E preciso
ficar claro, chega de desfaçatez, chega de transformar este Plenário
num palco de uma ópera-bufa. Muito obrigado.

A Deputada Elbe Brandão - Caro colega, Deputado Sávio Souza
Cruz, que se esquece de que, antes de ser Líder do Governo nesta
Casa, é Deputado. E somos Deputados Estaduais. Estou tentando
fazer minha função, mas, se V. Exa. chegar com um requerimento
contra atos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo menos
no que me diz respeito - não sou favorável à privatização de Furnas -,
assino com V. Exa. pelos funcionários públicos federais. Mas não é
essa a questão. O que estamos pedindo e o que precisa ser feito
neste momento - e, graças a Deus, já tivemos a palavra do Deputado
Ivo José, que é um grande companheiro - é que não aconteçam atos
como esse de hoje, com ameaça de demissão dos professores
designados da rede pública estadual de Minas Gerais caso não
retornem ao trabalho. Foi esse o motivo que nos trouxe a esta tribuna.
Coloco-me, neste momento, não como hipócrita, não como anti-social-
democrata, mas como Deputada Estadual. A minha esfera de atuação
é este Plenário, é esta Casa. E para isso que fui eleita. Mas sentirei
um enorme prazer, depois da assinatura do nobre colega, ser da
Deputada Elbe Brandão a primeira assinatura de repúdio ao que está
acontecendo com o funcionalismo público de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia - O Deputado Ivo José já colocou, com
muita clareza, a posição do PT diante do fato, e teremos, ainda hoje,
uma reunião com o Governador do Estado, às 17 horas, exatamente
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para procurar fazê-lo ver a necessidade de se retomar o diálogo,
mantendo-o sempre, pois ele existiu desde o inicio da greve e levou,
inclusive, propostas ao funcionalismo público. O próprio magistério
reconhece um avanço na proposta feita, embora não tenha
solucionado de vez o problema, decorrente de um acúmulo de, pelo
menos, cinco anos sem reajuste, quatro dos quais pertencentes ao
Governo Eduardo Azeredo. Essa reunião se dará exatamente para
analisar a situação e trará uma solicitação do PT para que o
Governador reavalie as medidas anunciadas ontem, continuando o
processo negociado com os professores, como tem feito até agora.
Esse é um tratamento muito diferente daquele dado pelo Governador
Mário Covas, do PSDB, que, além de provocar os professores e
apanhar do funcionalismo, mandou que a polícia os reprimisse de
forma implacável.

Entretanto, Sr. Presidente, não posso concordar que se abra uma
lacuna entre a situação nacional e Minas Gerais ou Belo Horizonte,
como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. Talvez fosse esse o
motivo da grande surra que o Deputado João Leite tomou do Prefeito
Célio de Castro, ao não querer discutir as verdadeiras razões do
problema em Belo Horizonte.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários,

nos termos do § 1 0 do art. 22 do Regimento Interno, para receber os
Deputados representantes da União Nacional dos Legislativos
Estaduais - UNALE -, em visita a este parlamento.

- A ata deste evento será pubicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

21 Parte (Ordem do Dia)
12 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 18 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.



780
Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 432 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.465 e 1.46612000, da Comissão, e 1.468/2000,
do Deputado Álvaro Antônio; de Administração Pública - aprovação,
na 24a Reunião Extraordinária, do Requerimento n° 1.458/2000, do
Deputado Sebastião Costa; e de Fiscalização Financeira - aprovação,
na 392 Reunião Extraordinária, do Requerimento n° 1.467/2000, do
Deputado Antônio Carlos Andrada (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.019/2000 distribuído à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer; e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Pastor George, em que
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 98512000
(Arquive-se o projeto.).

? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 21 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições. A Presidência, tendo em vista a exigência de
'quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à
Constituição, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kângussu) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, que,

somados aos 6 em reuniões de comissões, perfazem o total de 28
Deputados. Não há "quorum" para votação, mas o há para a
continuação dos trabalhos.

32 Parte
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 32 Parte da reunião,

compreendendo as comunicações de Deputados e os
pronunciamentos de oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas pelos Deputados Dalmo Ribeiro Silva -
falecimento do Sr. Mauro Ribeiro de Andrade, ocorrido em Estiva;
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Joaquim Rabelo de Aquino,
ocorrido em 131612000, emPirapora; e Márcio Kangussu - falecimento
do Sr. Wander Lister Carvalho, ocorrido hoje, em Teófllo Otôni
(Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 19, às
14 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 777199

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A Deputada Elaine Matozinhos, por meio do projeto de lei em
epígrafe, pretende seja declarado de utilidade pública o Sindicato dos
Treinadores, Técnicos, Preparadores Físicos, Empregados de Clubes,
Associações, Ligas e Federações de Futebol do Estado de Minas
Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, cujo relator, de início, solicitou fosse ela
baixada em diligência ao autor, a fim de ser instruída com informação
sobre o funcionamento da entidade há mais de dois anos.

Devidamente instruído o projeto, cabe à aludida Comissão emitir
parecer sobre ele, atendo-se ao estabelecido no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98,

especificamente no seu art. 1°, para que uma entidade possa ser
declarada de utilidade pública, impõe-se a comprovação dos
seguintes requisitos: haver adquirido personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, serem os cargos de sua direção
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não remunerados, e seus Diretores serem pessoas idôneas.

Procedendo-se à leitura da documentação que compõe o processo e
tendo em mente essas exigências legais, inferimos que a entidade
comprovou os requisitos para a obtenção do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 777199 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 92712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em epígrafe
declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, com sede nesta Capital.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 61412000 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete
apreciá-la, nos termos do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com os documentos juntados ao processo, verificamos

que a proposição não apresenta óbice de natureza legal à sua
aprovação, pois foram plenamente atendidos os requisitos
estabelecidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, pelos quais as
sociedades civis podem ser declaradas de utilidade pública estadual.

Com efeito, a CDL-13H é uma sociedade civil com personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas reconhecidamente idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

No entanto, cabe-nos, nesta oportunidade, apresentar emenda ao
projeto, com o fim de aprimorar o texto do art. 1°, de acordo com a boa
técnica legislativa, bem como atribuir à denominação da entidade a
sua sigla, já que esta é parte daquela, de conformidade com o seu
estatuto.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 92712000 com a
Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes

Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH -, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 95012000

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n°
95012000 tem o objetivo de declarar de utilidade pública a Federação
Mineira de Associações Microrregiões de Municípios - FEMAM -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser esta proposição examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, vem a proposição a esta
Comissão para ser submetida à deliberação conclusiva, com base no
disposto no art. 103, 1, TMa", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame anterior, ficou patente que a matéria sujeita-se aos

requisitos fundamentais que regulamentam os atos declaratôrios de
utilidade pública no Estado, o que toma a FEMAM habilitada ao título

z ora proposto.
o Quanto ao mérito, verificamos que as iniciativas ali empreendidas

buscam o desenvolvimento das microrregiões, tendo por metas a
valorização e o fortalecimento do municipalismo, bem como a defesa
dos interesses comuns dos associados, que constituem seu quadro
social, sempre representados pelas lideranças de suas respectivas
associações.

Além disso, a Federação estabelece como meta a realização de
E estudos em defesa dos interesses microrregionais para serem

encaminhados aos Poderes competentes, a fim de expor formalmente
suas reivindicações.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

95012000 na forma apresentada.
Saia das Comissões, 14 de junho de 2000.
Wanderley Ávila, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 95612000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em teia

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Procurar-te, com
sede no Município de Araguari.

A proposição foi publicada em 271412000 e a seguir encaminhada a
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida pleiteada no projeto está sujeita às normas estabelecidas

na Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta os atos declaratórios
de utilidade pública.

Analisando a documentação anexada ao processo, constatamos que
a entidade mencionada no relatório preenche os requisitos previstos
na referida lei, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 956/2000
como foi redigido originalmente.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Agostinho

Silveira - Antônio Genaro - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 972/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado José Milton, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais do Matutu - ACOPROMA -, com sede no Município
de Lagoa Dourada.

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

Fundamentação
A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do

Matutu possui como meta principal promover o transporte, o
armazenamento e o processamento da pequena produção, bem como
a aquisição de insumos, maquinários e a realização de serviços em
geral, visando atender às necessidades dos pequenos produtores. E
também um de seus principais objetivos a melhoria dos serviços de
assistência médica, dentária, recreativa e cultural para os moradores
do lugar, zelando pela proteção da saúde das famílias, das gestantes,
das crianças e dos idosos.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovação do

97212000 com a Emenda n o 1, apresentada pe
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Márcio Kangussu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela

declara de utilidade pública a Pastoral Carcerária São Dimas de
Vazante, com sede nesse município.

A proposição foi considerada jurídica, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça e vem agora a este órgão
colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante os arts. 1° e 2 0 de seu estatuto, a Pastoral Carcerária

São Dimas de Vazente é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
constituída pelo trabalho voluntário de seus membros; ligada à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, cujo objetivo é
promover a articulação e o acompanhamento das atividades

Projeto de Lei n°
Ia Comissão de

LEI N° 99312000
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desenvolvidas junto aos encarcerados da Comarca e seus
familiares, bem como aos agentes de Pastorais, lideranças e
instituições que lidam com a questão.

O acompanhamento dessa entidade nos procedimentos carcerários
constitui importante contribuição para a sociedade civil no tocante ao
fiel cumprimento das disposições constitucionais e legais referentes
ao assunto, razão pela qual entendemos ser oportuna a apresentação
do projeto sob comento.

Na oportunidade, cabe-nos aprsentar emenda à proposição a fim de
dar ao art. 1 0 redação de conformidade com o costume desta Casa.

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

993/2000 com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"ALI. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Pastoral Carcerária

São Dimas de Vazante, com sede no Município de Vazante.".
Sala das Comissões, 16 de junho de 2000.
Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 99512000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Trata-se de projeto de lei do Deputado José Milton, que objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Meios -
ASCOM -, localizada no Município de Lagoa Dourada.

Após haver sido publicada, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, à qual compete emitir parecer sobre a matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento lntêrno.

Fundamentação
O conteúdo do projeto de lei se sujeita às normas estabelecidas na

Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública. A documentação anexada ao processo foi toda
examinada, verificando-se que a entidade citada preenche os
requisitos previstos na lei.

Com base nesse fato, não há óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 99512000 na
íntegra.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.031/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe

declara de utilidade pública a entidade Casa de Apoio ao Drogado e
ao Alcoólatra - Casa Dia de Uberaba, com sede nesse município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" em 181512000 e a
seguir distribuído a esta Comissão a fim de receber parecer, de
acordo com o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A sociedade civil a que se refere a proposição encontra-se em

funcionamento no Estado há mais de dois anos, servindo
desinteressadamente á coletividade. A sua diretoria é composta por
pessoas reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo exercício
de suas funções.

Dessa forma, foram atendidos plenamente os requisitos
estabelecidos pela Lei n° 12.972, de 2717198, que disciplina a
declaração da utilidade pública de entidades civis.

No entanto, cumpre-nos oferecer emenda ao projeto, a fim de nele
fazer constar a denominação da entidade tal como está em seu
estatuto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.03112000 com
a Emenda n° 1, a seguir formalizada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a CADA - Casa de

b Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra - Casa Dia de Uberaba, com sede
no Município de Uberaba.".

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.

2
o

1
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Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.032/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.03212000, do Deputado Bilac Pinto, objetiva

declarar de utilidade pública a Obra do Berço, com sede no Município
de Lambari.

Publicada em 181512000, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, o/co ad. 102, III, da", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O ato declaratório de utilidade pública pleiteado no projeto de lei

sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98.
Examinados todos os documentos anexos ao processo constata-se

que a entidade mencionada no relatório preenche os requisitos
previstos na referida lei, não havendo razão para vetar a tramitação da
matéria na Casa.

Conclusão
Pelas razões registradas, concluímos pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
na forma proposta.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira,

Júlio.

juridicidade, pela
Lei n° 1.03212000

relator - Antônio

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.033/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n°
1.033/2000 tem o objetivo de declarar de utilidade pública a
Associação Promotora de Assistência Social - APAS -, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
a que compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O ato declaratório de utilidade pública pleiteado no projeto de lei em
tela sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 2717198.

Foram examinados todos os documentos anexados ao processo,
constatando-se que a entidade, além de observar os ditames legais,
trabalha no desenvolvimento, na implantação e no acompanhamento
de programas que visam a solucionar problemas sociais em seu
município. Não há razão, portanto, para obstar a tramitação dessa
matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.03312000
na sua redação original.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.034/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em

tela objetiva declarar de utilidade pública o Clube de Radioamadores
de Minas Gerais - CRAMIG -, com sede no Município de Lavras.

Após haver sido publicada, vem a proposição a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em análise é regida pela Lei n° 12.972, de 2717198, que

dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Consultando a
documentação anexada ao processo, podemos verificar que a referida
entidade preenche os requisitos legais, razão pela qual não
encontramos óbice à tramitação da matéria.

No entanto, apresentamos emenda ao final do parecer para
acrescentar a sigla ao nome da entidade.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.03412000 com
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a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 11  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube de

Radioamadores de Minas Gerais - CRAMIG -' com sede no Município
de Lavras.".

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Antônio

Genaro - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 21199
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
Por meio da Mensagem n° 72/99, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 21199, que
dispõe sobre a concessão de beneficio securitário aos policiais civis e
militares, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes
penitenciários do Estado de Minas Gerais.

Publicada a proposição, foi-lhe anexado o Projeto de Lei n° 742199,
de autoria dos Deputados João Leite e Alberto Bejani, por com ela
guardarem semelhança, conforme decisão da Presidência, nos termos
do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda n°1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 e pela
prejudicialidade da Emenda n.° 1.

Atendendo a requerimento do Deputado João Leite, aprovado em
231512000, o projeto foi distribuído à Comissão de Direitos Humanos
para receber parecer, que ora apresentamos, após a realização de
audiência pública com representantes dos segmentos do
funcionalismo interessados na matéria.

Na fase de discussão do parecer, foram apresentadas sugestões de
emenda pelos Deputados João leite e Elaine Matozinhos, que
mereceram a aprovação dos membros desta Comissão, razão pela
qual apresentamos nova redação do parecer, nos termos do art. 138,
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§ l O , do Regimento Interno.

Fundamentação
Em sua conformação original, o projeto de lei apresentado pelo

Governador do Estado dispunha sobre a concessão de beneficio
restrito a algumas categorias funcionais: policiais civis e militares,
militares do Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários.
Fundamentava essa restrição o entendimento de que as funções
exercidas pelos mencionados servidores apresentam alto grau de
periculosidade e a constante exposição a situações de risco gera a
necessidade de proteção securitária adicional.

A Comissão de Administração Pública entendeu ser necessário
estender o benefício a todos os servidores públicos e aos militares do
Estado, sob o argumento de que não deve haver distinção de
tratamento entre as diversas categorias de servidores públicos e
militares do Estado.

A matéria está de acordo com o Programa Nacional de Direitos
Humanos, que, no capitulo "Proteção do direito à vida e à segurança
das pessoas", estabelece ser necessário "estimular a implementação
de programas de seguro de vida e de saúde para policiais".

Esta Comissão, baseada nos princípios que pautam sua atuação,
realizou, em 71612000, audiência pública com segmentos interessados
na matéria: Secretarias de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e
da Segurança Pública, Associações da Policia Militar e da Polícia
Civil. Essas entidades, com sugestões e criticas, contribuíram para a
melhor formatação do projeto, sendo por nós apresentado o
Substitutivo n°2.

Considerando que são notórias as condições estressantes de
trabalho dos agentes de segurança, julgamos, ainda, relevante acatar
a sugestão de emenda do Deputado João Leite, que trata da
aposentadoria por incapacidade psicológica. O aumento no valor da
indenização por morte foi também outra proposta apresentada por
esse Deputado incluída no Substitutivo n°2.

Alguns aspectos do Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração
Pública, pela sua qualidade, merecem o apoio desta Comissão. Assim
acordamos que essa proteção prevista no projeto de lei em exame
deva ser estendida a todos os servidores públicos, vítimas de acidente
em serviço que ocasione invalidez ou morte, com a fixação de valores
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indenizatórios mais adequados às funções por eles exercidas. A
medida é justa, pois também outras categorias de servidores, além
dos policiais, correm diariamente riscos de vida; devem, portanto, ser
amparadas pela lei que se pretende instituir.

A sugestão de emenda apresentada pela Deputada Elaine
Matozinhos pretende alterar a Lei n.° 12.765, de 21/1/98, que dispõe
sobre o número de Defensores Públicos no Estado e dá outras
providências, com o objetivo de legalizar a situação dos defensores
jurídicos dos estabelecimentos penitenciários, que atualmente se
encontram em situação funcional indefinida. A emenda amplia o
número de funções do quadro suplementar da Defensoria Pública de
125 para 174, incorporando, assim, esses 49 defensores não
contemplados pela Lei 12.765. Pela relevância de sua finalidade, foi
também acatada por este relator.

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

Complementar n° 21199 na forma do seguinte Substitutivo n° 2 e pela
rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Administração Pública, e
da Emenda n°1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre a concessão de indenização securitária aos servidores

públicos e aos militares do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os policiais civis e militares, os militares do Corpo de

Bombeiros e os agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais em
atividade vítimas de acidentes em serviço que ocasionem
aposentadoria por invalidez, nos termos da lei previdenciária,
receberão do Estado a quantia equivalente a 25.000 (vinte e cinco mil)
UFIRs (Unidades Fiscais de Referência) a titulo de indenização
securitária.

§ 1°- Em caso de morte será paga indenização securitária no valor
de 60.000 (sessenta mil) UFIRs (Unidade Fiscais de Referência) aos
beneficiários da pensão da vitima, conforme a lei previdenciária.

§ 20 - A indenização a que se refere o "caput" deste artigo será
retroativa a 20 de outubro de 1999.

Art. 20 - Fica estendido aos servidores estaduais em atividade, não
incluídos nas categorias funcionais de que trata o art. 10. desta lei,
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vítimas de acidentes em serviço que ocasionem aposentadoria por
invalidez ou morte, a indenização securitária prevista nesta lei.

Art. 3°- A indenização securitária prevista nesta lei aplica-se àqueles
cuja invalidez tenha sido ocasionada por distúrbios psíquicos devido
às condições ou à natureza do trabalho, na forma do regulamento.

Art. 40 - A aplicação desta lei será feita sem ônus para os
beneficiários.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
para atender às despesas decorrentes da execução do disposto nos
arts. 1. 1, 20 e 3°desta lei.

Art. 60 - Acrescente-se ao art. 2. 1 da Lei 12.765, de 21 de janeiro de
1998, os seguintes parágrafos, revogando-se o seu parágrafo único:

"Art. 2°- ................................................
§ 1 1 - O número de funções de que trata este artigo fica limitado a

cento e setenta e quatro, extinguindo-se cada função com a respectiva
vacância.

§ 20 - O servidor estadual investido na função de Defensor Público
junto às penitenciárias do Estado passa a integrar o quadro
suplementar a que se refere o "caput".

§ 31 - O servidor de que trata o § 2.1 não fará jus ao pagamento do
adicional de local de trabalho, previsto na Lei 11.717, de 27 de
dezembro de 1994.".

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.

2
	João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Luiz Tadeu
o Leite.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 2612000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Edson Rezende, altera a Lei
Complementar n° 33, de 2916194, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas e dá outras providências.

Publicado em 41512000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.
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Fundamentação

O projeto em tela pretende inserir dispositivos na Lei Complementar
no 33 com vistas a que o Tribunal de Contas exija do Estado e dos
municípios, na prestação de contas da aplicação de recursos do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF -, parecer dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social desse Fundo.

O FUNDEF foi instituído pela Lei n o 9.414, de 24112196, que dispõe,
em seu art. 40, que "o acompanhamento e o controle social sobre a
repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão
exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por Conselhos a serem
instituídos em cada esfera no prazo de cento e oitenta dias a contar
da vigência desta Lei".

Esses Conselhos, em cada unidade da Federação, incluem, entre
outros, membros da classe do magistério, pais de alunos e
representantes das escolas públicas, o que os toma bastante
ecléticos, possibilitando, outrossim, melhor acompanhamento e
fiscalização da aplicação dos recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental.

Não encontramos no projeto nenhum vício de ordem constitucional
ou legal, uma vez que propõe mecanismos mais eficazes para a
fiscalização das contas relativas ao Fundo por parte do Tribunal de
Contas.

A iniciativa de lei complementar ou ordinária, por outro lado, cabe a
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, nos termos
do art. 65 da Constituição mineira, não se inserindo a matéria entre as
arroladas no art. 66 da mesma Carta.

O art. 61, XII, do mesmo Diploma insere no rol de atribuições da
Assembléia Legislativa a organização do Tribunal de Contas, cuja lei,
no momento, pretende-se alterar.

A proposta não colide com a legislação federal aplicável à espécie e
pretende, em última análise, implementar os mecanismos de controle
da aplicação de recursos públicos, prestigiando, ao mesmo tempo, os
conselhos do Estado e dos municípios.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar n° 2612000.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 2712000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei

complementar em epígrafe visa a alterar a Lei Estadual ri0 5.406, de
1969, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil.

Publicada no "Minas Gerais" de 111512000, a matéria foi distribuída
às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição de lei em estudo visa a dar nova redação ao art. 139

da Lei n° 5.406, de 1969, regulando a obrigação de apresentação da
declaração de bens prevista no art. 138 da referida lei.

Buscando-se na Constituição do Estado as regras pertinentes à
competência para desencadear processo legislativo dessa natureza,
verifica-se, pelo disposto na alínea '1" do inciso III do art. 66, que é da
competência privativa do Governador do Estado apresentar
proposição que trate da organização da Polícia Civil.

Cumpre acrescentar que a iniciativa reservada das leis que tratam
do regime jurídico dos servidores públicos se revela, enquanto
prerrogativa conferida pela Carta política ao Chefe do Poder
Executivo, projeção específica do principio da separação dos
Poderes, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal
Federal, expresso, por exemplo, na ADIN - 248.

Em 1998, a matéria foi tratada por meio do Projeto de Lei
Complementar n°30/98, sendo rejeitada em Plenário, em 1° turno.

Ainda em 1998, esta Casa Legislativa pretendeu a alteração do art.
1 1 da Lei n° 1.515, de 1956, que dispõe sobre a declaração de bens
de cidadãos que exerçam cargo e função públicos, incluindo entre
eles o policial civil. Aprovada, a matéria foi encaminhada ao
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Governador, que lhe opôs veto parcial, excluindo da lei justamente
o artigo que estendia aos policiais civis a obrigação de apresentação
de declaração de bens. Assim justificou o Governador, nas razões do
veto: "Ao examiná-la, verifico que não foi observado o principio da
isonomia, a igualdade assegurada na Constituição da República, ao
se impor ao simples servidor da Polícia Civil, no artigo 3 1, obrigação
não imposta aos demais servidores das outras áreas da atividade
pública." O veto foi mantido, frise-se.

Cumpre ressaltar, contudo, que os policiais civis já estão obrigados
a apresentar declaração de bens no ato de sua posse, no termos do
art. 138 da Lei n° 5.406, de 1969, renovada, pelo menos, a cada dois
anos, segundo prevê o art. 139 da referida lei.

Além disso, conforme foi inicialmente afirmado, não cabe aos
parlamentares iniciar matéria que vise a alterar a Lei Orgânica da
Polícia Civil.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela antijuridicidade, in constitucional idade e

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n°27/2000.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria

Tereza Lara - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°899/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 89912000, do Deputado Paulo Piau, dispõe sobre
o Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras providências.

Após publicação, a proposição foi distribuída, nos termos
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer. O projeto será apreciado,
também, por esta Comissão, em virtude de requerimento aprovado em
Plenário.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria na forma proposta. Em
sua análise, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
emitiu parecer pela aprovação do projeto. Cumpre-nos, agora, opinar
sobre o assunto.
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Fundamentação

A criação de um programa de fomento florestal, como propõe o
projeto em análise, é medida bastante oportuna e louvável em todos
os seus aspectos. A atividade florestal é de fundamental importância
para o Estado, com implicações econômicas, sociais e ambientais de
grande magnitude.

Do ponto de vista econômico, o incentivo à implantação de
reflorestamentos e de florestas de produção sustentada é
extremamente benéfico para o setor produtivo. Minas Gerais é o maior
consumidor de produtos oriundos de florestas do Pais, em razão de
sua matriz energética, da qual a lenha e o carvão vegetal representam
cerca de 40% do suprimento primário de energia e do enorme parque
siderúrgico a carvão vegetal. Além disso, outros segmentos, como as
indústrias de papel e celulose e de móveis, as cerâmicas, a
construção civil, etc., espalhados por todo o território mineiro, são
estruturalmente dependentes de matéria-prima florestal.

Segundo a Associação Brasileira de Florestas Renováveis -
ABRACAVE -, o Estado apresenta um déficit anual de 300.000ha de
áreas florestadas, pois, para atender à demanda de lenha e madeira,
seria necessário o plantio de 350.000ha anuais, quando, atualmente,
estão sendo plantados apenas 50.000ha por ano. Esses dados
indicam a necessidade de o Estado ter uma política florestal
consistente, da qual o fomento é instrumento imprescindível.

Quanto aos aspectos ambientais, deve-se considerar que toda essa
demanda por produtos florestais gera uma pressão crescente sobre os
remanescentes de formações nativas, notadamente sobre os cerrados
e a mata atlântica. Assim, a adoção de um programa de incentivo ao
plantio de florestas com finalidade comercial, respeitados os
zoneamentos ecológico e agrícola exigidos no projeto, representa um
alivio aos resquícios de cobertura florestal nativa existentes no
Estado. Por outro lado, existe a previsão, auspiciosa, de se incentivar
o plantio de florestas de proteção de mananciais e de recomposição
de áreas degradadas.

Finalmente, é facilmente observável a dimensão social do projeto,
visto que a cadeia produtiva florestal é grande absorvedora de mão-
de-obra, gerando emprego e renda nas regiões onde se instala.
Ademais, a proposição busca incentivar o pequeno produtor rural,
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oferecendo-lhe o plantio de florestas como uma alternativa de
viabilidade da propriedade. Considerando-se a estrutura fundiária do
Estado, na qual cerca de 80% das propriedades têm menos de lOOha,
e as condições de clima e relevo bastante propícias à silvicultura, vê-
se que o programa é plenamente exeqüível.

Para que uma atividade, programa ou obra sejam considerados
sustentáveis ou observem o principio do desenvolvimento sustentável,
devem responder a três questões fundamentais: serem socialmente
justos, economicamente viáveis e ambientalmente equilibrados. No
caso do projeto em análise, pode-se afirmar que a resposta a esses
quesitos é, indubitavelmente, positiva.

Estamos apresentando, ao final deste parecer, a Emenda ri 0 1, com
o intuito de dar nova redação ao inciso III do art. 2° da proposição.
Trata-se de sugestão oferecida pelo Instituto Estadual de Florestas -
IEF -, a qual torna mais claro um dos objetivos específicos do
programa.

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

89912000, no 1 1 turno, com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Dê-se ao inciso III do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 2°- ...............................................
III - proteger os remanescentes de florestas e demais formas de

vegetação nativa, os recursos da biodiversidade, os recursos hídricos
e os solos das regiões abrangidas.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Batista de Oliveira, relator -

Afiton Vilela - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°954/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o Certificado de Produto Agrícola Não Transgênico -
CANT.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/2000, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário em 191512000, o
projeto também deverá ser apreciado na Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 95412000 tem a seguinte ementa: "As entidades

associativas de produtores rurais juridicamente constituídas, com
cadastro junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, têm direito a receber o Certificado de Produto Agrícola
Não Transgênico - CANT".

Afora a impropriedade técnico-redacional da ementa, o Certificado
de Produto Agrícola Não Transgônico - CANT -, segundo o projeto,
não é medida impositiva do poder público aos produtores rurais. Ainda
de acordo » com o projeto, o Certificado deverá ser requerido pelos
interessados por meio da apresentação de um projeto de produção
agrícola, contendo uma série de requisitos, para análise e aprovação
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Além de atender às exigências do projeto de produção, o proponente
deverá cumprir outras obrigações, caso contrário terá de pagar ao
Estado multa equivalente ao valor da produção declarada no projeto e
não poderá receber o certificado pelo período de dez anos. Entre
essas obrigações, a proposição prevê a manutenção de amostras dos
produtos coletados ou os laudos de análise realizados durante a
execução do projeto por um período mínimo de cinco anos e o
cumprimento do projeto de produção na forma como foi concebido.

Com efeito, a proposição, em última análise, está autorizando o
Estado a celebrar com os produtores rurais um contrato atípico, no
qual o poder público atestará que determinada produção agrícola não
provém de organismo geneticamente modificado - OGM.

Em face do principio da legalidade, expresso no "caput" do art. 37 da
Constituição da República e no "caput" do art. 13 da Constituição de
Minas Gerais, a atividade de administração pública dos Poderes do
Estado deve estar lastreada em lei aprovada pelo parlamento, para ter
validade jurídica. Além disso, à Assembléia Legislativa, cabe, nos
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termos do art. 61 da Constituição Estadual, dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, entre as quais destacamos a
definição de atribuições das Secretarias de Estado.

A matéria em questão - organismos geneticamente modificados -
está disciplinada, em âmbito federal, pela Lei n° 8.974, de 511195, que
regulamenta os incisos II e V do § 1 1 do art. 225 da Constituição
Federal e estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de OGMs.

E preciso observar, em relação a essa lei, que o descarte de OGMs
no meio ambiente se submete a uma decisão da alçada privativa do
Governo Federal. Por-tanto, a proibição de comercialização de OGM
para uso humano, animal ou em plantas e para a liberação no meio
ambiente refoge às competências do Estado membro no exercício de
sua competência legiferante, com fulcro no art. 24 da Lei
Fundamental.

Devemos salientar que o projeto não impede a liberação de OGM.
Apenas autoriza o poder público a reconhecer determinado produto
agrícola como não originário de engenharia genética. Da mesma
forma, o Estado poderia reconhecer, pelos mesmos mecanismos, um
produto agrícola como originário de engenharia genética.

Não obstante, o projeto suscita dúvida quanto a sua necessidade,
tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 6 1, III,
considera direito básico do consumidor receber informação adequada
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem. Nesse sentido, foi editada
a Lei Estadual n° 13.494, de 51412000, que dispõe sobre a rotulagem
de alimentos resultantes de OGM. Conforme o disposto em seu art. 11,
os estabelecimentos que industrializam ou comercializam, no Estado,
alimentos transgênicos, resultantes de OGMs, são obrigados a rotular
esses produtos e a fazer constar no rótulo, em destaque, a frase
"Produto Geneticamente Modificado". Ainda de acordo com essa lei,
tais estabelecimentos deveriam se adequar aos seus mandamentos
no prazo de noventa dias, contados de sua publicação, vale dizer, a
partir de 31712000.

Ora, se já existe uma obrigação legal para informar a origem do
produto, se se trata de OGM, parece-nos, a principio, despicienda a
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criação de um certificado, por parte do Estado, atestando o
contrário. No entanto, entendemos que esse exame deve ser feito
com maior profundidade nas comissões de mérito. De qualquer forma,
não podemos deixar de alertar sobre o risco que a proposição oferece
ao Estado, que se tornará responsável perante a comunidade
brasileira por qualquer problema apresentado pelo produto agrícola
que não apresentar tais características, seja por falha na fiscalização,
seja por irregularidade cometida pelo proponente do projeto de
produção. O Estado responde objetivamente, isto é,
independentemente de culpa.

Por fim, estamos apresentando, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo n° 1, para sanar falhas de técnica legislativa, bem como
para conceituar o que se deve entender por alimento transgênico, nos
termos da Lei Federal n°8.974, de 1995.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 95412000 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o Certificado de Produto Agrícola Não Transgênico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Certificado de Produto Agrícola Não

Transgênico a ser concedido pelo Estado, por meio da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produtor rural,
pessoa física e jurídica e a associação de produtores rurais
legalmente constituída e previamente cadastrada, conforme o disposto
nesta lei e em sua regulamentação.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se produto
agrícola não transgênico o organismo cujo material genético não
tenha sido modificado por nenhuma técnica de engenharia genética,
nos termos da Lei Federal n° 8.974, de 5 de fevereiro de 1995.

Art. 20 - São condições a serem cumpridas pelo interessado para a
obtenção do Certificado:

- submeter à aprovação do órgão responsável pela emissão do
Certificado projeto de produção agrícola que especifique:

a) o responsável técnico pela execução do projeto;
b) o produto a ser certificado e o volume de produção;
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c) a localização e a dimensão da área de cultivo;
d) as medidas de precaução a serem tomadas para evitar a

contaminação do produto em todas as fases de implantação do
projeto;

e) a origem da semente ou da muda a ser utilizada;
f) a previsão do custo financeiro de execução do projeto;
g) a estimativa do valor da safra;
li - armazenar e beneficiar a produção em estabelecimento ou local

destinado exclusivamente á safra;
III - manter, pelo período mínimo de cinco anos, amostras dos

produtos coletados ou os laudos de análise realizados durante a
execução do projeto;

IV - zelar pelo perfeito desenvolvimento do projeto, de modo a
impedir a ocorrência de falha que inviabilize a expedição do
Certificado;

V - utilizar no processo de produção, beneficiamento e transporte
máquinas e equipamentos isentos de contaminação por organismo
geneticamente modificado;

VI - pagar as despesas realizadas pelo poder público relativamente
a análises laboratoriais e do projeto de produção agrícola, laudos,
vistorias, pendas, deslocamentos e expedição do Certificado e do
selo;

VII - ressarcir ao erário o valor das indenizações pagas por força de
decisão judicial condenatôria em decorrência de descumprimento
desta lei e de sua regulamentação;

VIII - pagar multa equivalente ao valor estimado para a safra, nos
casos de descumprimento dos termos desta lei e de sua
regulamentação.

§ 1° - Fica vedada, pelo prazo de cinco anos, a concessão do
Certificado de que trata esta lei ao interessado que deixar de cumprir
o projeto de produção agrícola nos termos em que foi aprovado pelo
poder público.

§ 21 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento poderá estabelecer outras exigências para a
aprovação do projeto de produção agrícola.

Art. 30 - A cada projeto de produção agrícola aprovado e
desenvolvido conforme o disposto nesta lei e em sua regulamentação,
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será concedido um Certificado de Produto Agrícola Não
Transgênico.

Art. 40 - O produtor rural, pessoa física ou jurídica, e as associações
de produtores rurais legalmente constituídas poderão fazer uso do
Certificado, sob a forma de selo, para fins de comercialização de seus
produtos, nos termos da regulamentação desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio

- Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.025/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a Política Mineira de Incentivo ao Cultivo, ao
Consumo, à Comercialização e à Transformação dos Derivados do
Pequizeiro - PRO-PEQUI.

Publicada em 181512000, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do ad. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Tem o projeto em tela o objetivo de instituir a Política Mineira de

Incentivo ao Cultivo, ao Consumo, à Comercialização e à
Transformação dos Derivados do Pequizeiro - PRO-PEQUI. Para

' tanto, determina que o PRO-PEQUI será formulado e executado pela
1 Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O pequi ou pequizeiro é uma árvore do cerrado, típica do Norte de
Minas. Seu fruto, o pequi, constitui fonte de renda para várias famílias

: do sertão, as quais, segundo Hermes de Paula, no ciclo do pequi,
mudam-se, com armas e bagagens, para dentro do pequizal,
improvisando moradias de palhas de pindoba e ali permanecendo
durante toda a safra, de janeiro a março, realizando toda a série
artesanal do pequi-colheita. O fruto é vendido no mercado e utilizado
para a produção do óleo de polpa; há a extração da castanha para a
fabricação da paçoca, do óleo branco e de sabão. Em Montes Claros,
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realiza-se periodicamente a Festa Nacional do Pequi, quando se
procura divulgar os múltiplos usos do fruto e toda a lenda que o
envolve.

A Constituição Estadual estabelece, no art. 247, "caput", que "o
Estado adotará programas de desenvolvimento rural destinados a
fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento
alimentar, promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da
terra e fixá-lo no campo, compatibiUzados com a política agrícola e
com o plano de reforma agrária estabelecidos pela União". Ainda
determina, no art. 248, que "o Estado formulará, mediante lei, a
política rural, conforme a regionalização prevista nesta Constituição,
observadas as peculiariedades locais, para desenvolver e consolidar a
diversificação e a especialização regionais". Verifica-se, assim, que o
projeto em análise vem ao encontro do que determina a Carta mineira,
sendo de extrema importância para a região Norte do Estado.

A Lei Estadual n° 11.405, de 1994, define os princípios e os
objetivos, as ações e os instrumentos da política agrícola estadual.
Cria o Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, ao qual
compete deliberar sobre propostas, planos e programas destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social do setor. Assim, a
proposição em pauta normatiza matéria que seria de competência
daquele Conselho. Não há vedação jurídica para que assim se
proceda, mas a questão deve ser mais bem analisada quanto ao
mérito.

Observa-se, no entanto, que a atribuição de compeffwias
especificas da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecu a e
Abastecimento, proposta no art. 1 0 do projeto ultrapassa os limites da
competência do Legislativo, pois fere o princípio da separação dos
Poderes. E fato que tal Secretaria é o órgão natural para levar à frente
o PRO-PEQUI. Todavia, cabe ao Executivo distribuir, entre suas
Secretarias, órgãos ou entidades, os encargos que o projeto em tela
acarreta. E essa a inteligência do art. 66, III, "e" e "V', da Constituição
Estadual, que estabelece ser competência privativa do Governador do
Estado a estruturação de Secretaria de Estado, bem como a
organização dos demais órgãos da administração pública. Vale dizer
que cabe, tão-somente, ao Executivo dispor sobre as competências
dos órgãos que se encontram sob sua subordinação ou	3ulação
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diretas.
Em razão do exposto, apresentamos o Substitutivo no 1, o qual

procura corrigir a inconstitucional idade citada, bem como adequar o
projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.02512000 na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, ao Consumo, à

Comercialização e à Transformação do Pequi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, ao

Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi - PRO-
PEQU 1.

Art. 20 - Compete ao Poder Executivo na administração e gerência
do programa:

- identificar e delimitar áreas propícias e adequadas ao cultivo;
II - desenvolver pesquisas para a preservação das áreas plantadas e

a produção de mudas para novos plantios;
III - identificar, no Programa, as áreas adequadas ao turismo e

incentivar sua prática;
IV - pesquisar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com o

pequi e divulgar seus eventos comemorativos e datas relevantes;
V - divulgar os componentes nutricionais e medicinais do pequi;
VI - divulgar e desenvolver receitas que utilizem o pequi;
VII - incentivar a industrialização de doces, licores, batidas e outros

derivados do pequi;
VIII - desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade dos

produtos industrializados;
IX - criar selo que identifique a área de produção e qualidade do

produto;
X - incentivar a comercialização do pequi e de seus derivados, bem

como o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento econômico dos
produtores;

Xl - promover feiras para exposição dos produtos.
Art. 30 - As ações governamentais relativas a esta política contarão
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com a participação dos produtores e dos trabalhadores envolvidos
no cultivo, na cultura e na comercialização do pequi.

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio

Júlio - Antônio Genaro - Agostinho Silveira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.215/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, a proposição em epígrafe
tem por objetivo solicitar à Presidência a inserção nos anais da Casa
do editorial "Compromisso com a moralidade", publicado no jornal
"Estado de Minas" de 221212000.

De acordo com o art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno, compete à
Mesa da Assembléia emitir parecer sobre o requerimento em tela.

Fundamentação
Da leitura do art. 233, inciso XIII, do Diploma Interno, infere-se que a

acolhida de requerimento escrito que solicitar a inserção, nos anais da
Assembléia Legislativa, de documento ou pronunciamento não oficial,
tem por premissa serem eles relevantes para o Estado.A formulação
desta peça opinativa deve concentrar-se, portanto, na avaliação do
cumprimento ou não dessa exigência regimental. Para tanto,
passemos a esplanar o conteúdo do artigo.

O editorial manifesta aplausos ao que considera enérgicas e
imediatas providências adotadas pelo Governador do Estado, em
consonância com os anseios populares, diante das denúncias
veiculadas na mídia mineira sobre pretensas irregularidades ocorridas
na FI-IEMIG e na contratação de serviços de obras de restauração de
rodovias do Sul de Minas, quando então afastou dos cargos os
Secretários de Estado da Saúde e de Transportes e Obras Públicas,
bem como o Diretor-Geral do DER-MG, mesmo se expondo a riscos
de lhe faltar sustentação política. O elogio ao Chefe do Executivo
completa-se com a afirmação de que ele "agiu com determinação e
firmeza; honrou as melhores tradições morais de Minas; cumpriu com
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dignidade o seu dever". Em suma: o seu compromisso foi com a
moralidade pública.

Muito embora estejamos de acordo com o que foi dito, cumpre-nos
observar que o artigo não abrange assunto de interesse intrínseco ao
Estado, pois reflete tão-somente opinião do jornal sobre ações do
Governador.

Parece-nos de bom alvitre, portanto, que esta Casa rejeite o
requerimento em apreço, pois ele não contempla mensagem
significativa para o acervo da história de Minas, não satisfazendo, por
conseguinte, a mencionada exigência regimental.

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

1.21512000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.217/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em tela solicita,
nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja pedida ao
Auditor-Geral do Estado, Desembargador Ayrton Maia, cópia do
relatório final da investigação realizada pela Auditoria-Geral do Estado
nos contratos e nas licitações da Administração dos Estádios de
Minas Gerais.

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

Fundamentação
A Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG -, autarquia

que controla o Mineirão e o Mineirinho, esteve envolta, durante o ano
passado, em uma série de denúncias de irregularidades que
motivaram a realização de uma investigação criteriosa por parte da
Auditoria-Geral do Estado, que comprovou todas as denúncias feitas
ao órgão referido.

Comprovadas as irregularidades, o Chefe do Executivo determinou
também a realização de uma sindicância para apurar os fatos, cujos
resultados, conforme noticiado pela imprensa local, já lhe foram
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encaminhados, O Governador publicou despacho determinando
que cópias da sindicância fossem remetidas aos órgãos interessados,
para as medidas cabíveis.

Utilizando-se da prerrogativa que lhe confere o art. 62, XXXI, da
Constituição Estadual, ou seja, "fiscalizar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta", este parlamento faz a
solicitação em tela por acreditar ser de grande relevância o envio dos
resultados obtidos tanto pela auditoria como pela sindicância realizada
na ADEMG.

No entanto, optamos por apresentar emenda à proposição, visando
a aprimora-Ia e obter maiores informações sobre a matéria em
questãa

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

1.21712000 com as seguintes Emendas no
s 1 e 2.

EMENDA N° 1
Substitua-se a expressão "o relatório final da auditoria", pela

expressão "cópia do relatório final da investigação".
EMENDA N°2

Acrescente-se a expressão "bem como o resultado da sindicância
comandada pelo Coronel Arthur Gomes dos Anjos Filho", após a
expressão"ADEMG - Administração dos Estádios do Estado de Minas
Gerais,".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.22412000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos solicita ao Presidente da
Assembléia Legislativa seja encaminhado à Procuradoria-Geral do
Estado pedido de informação sobre a situação processual do Sr. José
Afonso de Pádua, vitima do desabamento no Bairro Gameleira

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

Fundamentação
0 Regimento Interno atribui à Mesa da Assembléia a competência
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•	privativa de emitir parecer sobre requerimento de pedido de

informações ás autoridades estaduais quanto a fato relacionado com
matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e
fiscalização da Assembléia Legislativa.

Apesar de considerarmos o assunto relevante por envolver a defesa
dos direitos humanos, competência da referida Comissão,
acreditamos que ele não se enquadra em nenhuma das duas
hipóteses argüidas acima, exorbitando dos poderes conferidos pela
Carta Magna a esta Casa Legislativa. Em seu papel constitucional, a
este Poder não foi conferida a competência de atuar como procurador
de seus representados.

O Estado colocou a serviço do cidadão mecanismos que
possibilitam a sua representação e defesa perante a parte quando do
ajuizamento de ação, possibilitando-lhe também manter-se informado
sobre o andamento do processo de seu interesse, sem que haja
necessidade de haver envolvimento do Poder Legislativo, que
refugiria, assim, de suas atribuições constitucionais.

Sendo assim, consideramos inconveniente o envio da solicitação em
apreço.

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

1.224/2000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2090.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.23612000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em epígrafe é de autoria da Comissão de Defesa do
Consumidor e tem por objetivo solicitar à Presidência da Casa o envio

; de oficio ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais,
instando-o a enviar-lhe "relação contendo nomes das cinqüenta
maiores empresas licenciadas para operarem máquinas de vídeo-
loteria, constando nomes de seus respectivos proprietários e

j endereços".
De acordo com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento interno,

compete à Mesa da Assembléia emitir parecer sobre requerimento
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que objetiva a obtenção de informações a autoridades estaduais.

Fundamentação
O conteúdo das informações solicitadas diz respeito ao controle e à

fiscalização a serem exercidos pela Assembléia Legislativa sobre os
atos do Poder Executivo, o que está de acordo com exigência
estabelecida no citado dispositivo regimental.

A pertinência da proposição avulta, ainda, ao reportarmo-nos ao art.
54, § 31, da Constituição do Estado, que faculta ao Poder Legislativo,
mediante a Mesa, encaminhar pedido de informação a dirigente de
entidade da administração indireta e a outras autoridades estaduais,
afirmando, ainda, que a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta
dias ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

O mérito do requerimento está justamente no fato de que a
Comissão solicitante necessita de subsídios para efetuar a necessária
fiscalização sobre os jogos de loteria no Estado, incumbência essa
prevista na própria Cada mineira (art. 74, "caput" e § 11).

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.23612000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.278/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em epígrafe
objetiva solicitar à Presidência desta Casa o encaminhamento de
oficio ao Presidente da MGS - Minas Gerais Administração e Serviços
S.A., para que remeta a este Poder a relação de funcionários
atualmente contratados pela empresa, esclarecendo ainda  local de
lotação, a função que exercem e o valor do salário que percebem.

Após sua publicação, ocorrida em 261412000, o requerimento foi
encaminhado a este órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer
sobre a matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, °c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A prerrogatividade de que goza o Legislativo para encaminhar
pedido escrito de informação está assegurada pela Constituição do
Estado, no art. 54, cujo § 3° assim dispõe:
" 31 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

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

Visto que a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. é
empresa estatal, aplica-se ao requerimento o retrocitado dispositivo
constitucional.

Além disso, vale reportarmo-nos novamente à mencionada alínea "c"
do art. 79, do Regimento Interno, por admitir a apresentação de
requerimento dessa espécie somente quando se referir a fato
relacionado com matéria legislativa em trâmite ou a fato sujeito a
controle e fiscalização da Assembléia Legislativa. No caso, o
fundamento da proposição está alicerçado na segunda hipótese, basta
ver que, nos termos do art. 74 da Constituição do Estado, o controle
externo a ser exercido pela Assembléia Legislativa abrange os atos da
administração indireta, compreendidos os aspectos da legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita
ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou
extinção de direito ou obrigação.

Quanto à avaliação de mérito, queremos compartilhar das seguintes
palavras do autor do requerimento: "há necessidade, em proveito do
interesse do Estado, de transparência dos atos administrativos da
MGS, por se tratar de uma empresa pública que atua como uma
extensão do Poder Executivo".

Por fim, cabe-nos apresentar emenda ao requerimento, retificando a
denominação da empresa destinatária da correspondência. E o que
faremos a seguir.

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

1.27812000 com a Emenda n° 1, adiante formalizada.
EMENDA N° 1

No requerimento em epígrafe, substitua-se a expressão "MGS -
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Serviços Gerais Ltda." Por "MGS - Minas Gerais Administração e
Serviços S.A.'.

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2090.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.31 3/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o requerimento em epígrafe
solicita, nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja
encaminhado ao Presidente da COPASA-MG pedido de envio a esta
Casa das seguintes informações:

1 - quantas pessoas a COPASA-MG contratou de janeiro, de 1999
até abril de 2000;

2 - quantas pessoas, com seus respectivos nomes, foram
contratadas pela COPASA-MG, no período acima mencionado, que
residem ou residiam em Juiz de Fora até dezembro de 1998;

3 - quais os cargos e as atividades das pessoas contratadas?
Informando nominalmente;

4 - quais os salários pagos a cada pessoa contratada da data da
contratação até abril de 2000.

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

Fundamentação
A Mesa da Assembléia, por força do art. 54, § 30, pode encaminhar

pedido de informação a dirigente de entidades estaduais, e a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização.

Conforme justifica o autor do requerimento, "a população do Estado
de Minas Gerais deve ser informada das atividades e procedimentos
dos gestores do bem público."

Com referência ao assunto e complementando a idéia do autor, o
art. 74, § 1 0, 1, da Constituição Estadual, dispõe que a fiscalização
exercida pela Assembléia e pelo sistema de controle interno de cada
Poder "abrange a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e
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do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação".
Não há dúvida de que a contratação de pessoal é fato gerador de

despesa e, no atual momento econômico, só se justifica em casos de
premência e a bem do serviço público, levando-se ainda em
consideração o principio da razoabilidade

Por tais razões, consideramos pertinentes as informações
solicitadas pelo requerente.

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

1.31312000 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.31912000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, a proposição em exame
tem por objetivo solicitar à Presidência a inserção nos anais da Casa
de artigo publicado no jornal "Estado de Minas", do dia 241412000, sob
o titulo "Salvemos o Rio Doce".

De acordo com o art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno, compete à
Mesa da Assembléia emitir parecer sobre o requerimento em tela.

Fundamentação
Da leitura do art. 233, inciso XIII, do Regimento Interno, infere-se

que a acolhida de requerimento escrito que solicitar a inserção, nos
a anais da Assembléia Legislativa, de documento ou pronunciamento
o não oficial, tem por premissa serem eles relevantes para o Estado. A

formulação desta peça opinativa deve concentrar-se, portanto, na
avaliação do cumprimento ou não dessa exigência regimental. Para
tanto, passemos a explanar o conteúdo do artigo. Nele é divulgada a
instalação da Comissão Interparlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais em agosto de 1999 e dadas

E outras informações a respeito do potencial hídrico e da má distribuição
da água no Brasil. Tal artigo é de conteúdo meramente informativo e,
mesmo quando opina a respeito da desigual distribuição hídrica no
País, atribuindo a culpa ao descaso governamental, não abrange
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assunto de interesse intrínseco no Estado, pois reflete apenas a
opinião do jornalista.

Assim, o informe sobre a constituição da CIFE Rio Doce constitui
apenas um gancho para exposição do assunto central: a crítica à
atuação estatal na solução de problemas relativos à potencialidade
hídrica nacional.

Diante de tais considerações, entendemos inoportuna a inserção
nos anais desta Casa da matéria referida, por nada acrescentar aos
registros oficiais da Assembléia, que, por sua vez, já tem
documentação suficiente a respeito da aludida Comissão
interparlamentar.

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

1.319/2000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durvai Angelo -

Diizon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.34512000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em teia
objetiva seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da
Educação solicitando as seguintes informações: os critérios utilizados
pela Secretaria de Estado da Educação na composição do grupo de
trabalho criado pela Portaria n° 63, de 271412000, para desenvolver
estudos visando à elaboração do Plano de Carreira do Pessoal da
Educação; os motivos que levaram a Secretaria a compor o referido
grupo apenas com seus funcionários e pessoas ligadas ao Sindicato
único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE.

O requerimento foi publicado em 51512000 e, em seguida,
encaminhado à Mesa da Assembléia, a que compete sobre ele emitir
parecer, de conformidade com o que dispõe o art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno,

Fundamentação
Por intermédio de seu art. 54, § 20, a Constituição do Estado

concede à Assembléia Legislativa a faculdade de poder encaminhar a
Secretário de Estado pedido escrito de informação, acrescentando
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que a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta dias ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.
Portanto, do ponto de vista constitucional, a proposição sob comento
está devidamente amparada.

No que concerne ao exame de mérito, cabe esclarecer que, ao
editar a Portaria n° 63, de 271412000, o Sr. Secretário de Estado da
Educação criou um grupo de trabalho com a finalidade de desenvolver
estudos para a elaboração do Plano de Carreira do Pessoal da
Educação, grupo esse composto por quatro integrantes da própria
Secretaria e de outros quatro ligados ao Sind-UTE. Dessa forma,
alega o autor da proposição, foram excluídos do grupo representantes
de entidades que, legítima e efetivamente, estão vinculadas ao
magistério mineiro, tais como: a Associação Mineira de Inspetores
Escolares, a Associação Mineira de Supervisores Pedagógicos, a
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais, a Associação
dos Funcionários Aposentados de Minas Gerais, o Sindicato dos
Especialistas de Educação de Minas Gerais e o Sindicato dos
Professores Públicos de Minas Gerais.

Dada a relevância da matéria a ser tratada pelo citado grupo de
trabalho, cujas conclusões e orientações irão afetar sensivelmente a
vida funcional de milhares de profissionais da educação, é de
estranhar, de fato, a decisão tomada pelo Secretário da Educação, ao
estabelecer a composição do órgão colegiado.

Por essa razão, e no fiel cumprimento das funções parlamentares de
fiscalizar e acompanhar a aplicação de políticas públicas, entendemos
que o requerimento merece acolhida.

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

1.34512000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2090.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.349/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberto Bejani, o requerimento em teia
solicita, o encaminhamento ao Secretário de Estado de Recursos
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Humanos e Administração de pedido de informação referente ao
adicional de atividade específica, criado pela Lei Estadual n o 11.711,
de 23112194, estendido aos Defensores Públicos por força da isonomia
prevista no art. 273 da Constituição Estadual, tomando por base as
questões especificadas a seguir.

1 - Quantos e quais Defensores Públicos receberam o adicional de
atividade específica no período de janeiro de 1999 até a presente
data?

2 - Quais foram os valores pagos a cada Defensor Público, a data de
sua admissão na Defensoria e os critérios de cálculo dos valores
pagos.

3 - Existem Defensores Públicos que impetraram mandados de
segurança, com sentença transitada em julgado? Eles já receberam
os valores a que têm direito. Quais são esses valores e o total pago a
cada um?

4 - Quais Defensores Públicos assinaram o termo de transação
existente na Secretaria de Recursos e Administração, para extinguir a
totalidade do crédito a que o servidor teria junto ao Estado relativo ao
adicional de atividade especifica.

5 - Quanto foi pago a cada Defensor Público que assinou o termo de
transação e quais foram os critérios para a sua assinatura.

6 - O que o Governo do Estado tem feito e o que pretende fazer para
solucionar a questão do adicional de atividade específica?

Após sua publicação ocorrida em 61512000, o requerimento foi
encaminhado a este órgão colegiado, a que compete emitir parecer
sobre a matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito da competência da

Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 54, § 2 0, da
Constituição mineira, que lhe outorga a faculdade de pedir informação
a Secretário de Estado, e a recusa ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade.

Entremos, agora, no assunto de que trata o requerimento.
O art. 273 da Constituição do Estado assegura a isonomia de

remuneração entre os cargos finais das carreiras do Ministério
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Público, de Procurador do Estado, de Procurador da Fazenda
Estadual, de Defensor Público e de Delegado de Polícia. Os titulares
de tais cargos, apesar da vitória no STF, impetraram mandados de
segurança e ajuizaram ações ordinárias com pedido de tutela
antecipada, que foram bem-sucedidos.

Os Defensores Públicos de Minas Gerais, em particular,
conseguiram, por meio da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, a equiparação funcional há tanto pretendida. Por meio
de termo de transação obtiveram do Estado o direito de receberem o
pagamento do crédito relativo ao adicional de atividade específica.
Dessa forma, fizeram valera disposto na Lei n° 11.711, de 23112194 e
no art. 273 da Constituição Estadual.

Entretanto, mesma tendo em mente solucionar a questão a Governo
acabou criando sérios problemas. Pagou a muitos sem base legal e a
quem não dispunha de tempo serviço público para obtenção de
crédito, prejudicando, na verdade, os que buscaram a tutela
jurisdicional.

Sendo assim, consideramos pertinente a solicitação feita ao
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração, pois,
estando a Assembléia Legislativa de posse de tais informações,
poderá apurar as possíveis irregularidades ou falhas provenientes de
atos governamentais. Até porque, a questão envolve o gasto de
dinheiro público, que não pode ter destinação contrária ao objetivo
maior do Estado, que é o bem comum. O benefício de uns não pode
significar o prejuízo de outros, principalmente quando esses outros
são os destinatários de direito assegurado.

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

1.34912000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.354/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo e dirigida ao Presidente
desta Casa, a proposição em epígrafe tem por objetivo a transcrição
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nos anais da Assembléia Legislativa da reportagem intitulada "Me
engana que eu gosto" - ou 'Vale a pena ler de novo", publicada em
29/4/2000 pelo jornal "Correio de Araxá".

O requerimento foi publicado em 615/2000 e, a seguir, encaminhado
a este órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer a seu respeito,
conforme dispõe o art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O artigo que se pretende incluir nos registros oficiais da Casa são de

pequenas declarações proferidas pelo atual Prefeito Municipal de
Araxá, publicadas no corrente ano pela revista "Isto E" e, pelo jornal
"O Tempo". Todas elas têm em comum a manifestação contrária à
instalação, no município, de uma usina de produção de ácido
sulfúrico, em defesa das fontes hidrominerais, da qualidade ambiental
e, conseqüentemente, do turismo local.

O editorial ironiza a decisão adotada em abril pelo Chefe do Poder
Executivo municipal de autorizar a construção da fábrica de ácido, não
obstante as suas declarações em contrário.

Expostos esses esclarecimentos preliminares, fica patente que o
artigo tem o claro propósito de expressar o descontentamento da
direção do jornal "Correio de Araxá" com a decisão tomada pelo
Prefeito Municipal, a qual - diga-se de passagem - não fere nenhum
princípio da moralidade ou da administração pública.

De qualquer forma, o Regimento Interno, no art. 233, inciso XIII, só
admite a inserção de documento ou pronunciamento não oficial nos
anais da Casa se forem especialmente relevantes para o Estado.
Evidentemente, isto não ocorre no caso, razão pela qual vemo-nos na
obrigação de nos manifestar contrariamente ao acolhimento da
proposição sob comento.

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

1.35412000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2090.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzori Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.355/2000

Mesa da Assembléia
Relatório



rs

819
De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, a proposição em

análise postula a inserção, nos anais da Assembléia, de matéria
jornalística intitulada "Bem feito! Quem mandou votá no home ..."
publicada no dia 27/412000 pelo jornal "O Tempo", do Município de
Araxá.

O requerimento foi publicado em 61512000 e vem agora á Mesa para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

especialmente relevante para o Estado, nos anais da Assembléia
Legislativa, é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

O requerimento em tela propõe a transcrição nos anais da Casa de
matéria do jornalista Atanagildo Côrtes, a que tem como tema central
críticas ao Prefeito de Araxá, pela construção da usina de ácido
sulfúrico da Serrana.

O artigo não apresenta assunto de interesse do Estado, pois reflete
opinião pessoal do jornalista sobre a gestão do Prefeito Municipal.
Não possui, assim, o requisito legal de relevância, que é fundamental
à inserção de documento nos anais da Casa.

Cumpre-nos acrescentar, ainda, que entendemos inadequada a
inserção nos anais desta Casa de análises subjetivas e parciais a
respeito de pessoas públicas, ocupando elas cargos públicos ou não.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

1.355/2000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2090.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.36212000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em tela tem por
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objetivo seja inserida nos anais da Casa a matéria publicada no
jornal "Agora", órgão oficial do Município de Ouro Preto, edição de
251412000, intitulada Monumenta-BID.

O projeto foi publicado em 111512000 e, em seguida, encaminhado a
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do disposto
no art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O artigo de que trata a proposição tem o claro intento de noticiar a

assinatura do termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal
de Ouro Preto e o Ministério da Cultura, ocorrida no dia 191412000, em
Brasília. O objeto do ajuste é o repasse de R$10.700.000,00 à
Prefeitura de Ouro Preto para o custeio de obras de restauração de
monumentos históricos, previstas no Programa Monumenta. Ainda
segundo a publicação, o montante a ser repassado à Prefeitura,
proveniente do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -,
corresponde a 80% do valor total estimado para a realização das
metas.

Ora, em que pese à importãncia desse acordo com o Governo
Federal, envolvendo a participação de organismo financeiro
internacionál, para a preservação do patrimônio histórico de Ouro
Preto, entendemos que o requerimento não atende à exigência
regimental, enunciada .no inciso XIII do art. 233, para que possa ser
acatado. O fato é que a inserção, nos anais da Assembléia
Legislativa, de documento ou pronunciamento não oficial somente
será admitida se estes forem considerados de especial relevância
para o Estado.

Em verdade, a celebração do convênio diz respeito diretamente ao
município nele envolvido e somente de maneira indireta, localizada, ao
Estado. Tanto é assim que a. matéria está consignada nos anais do
Município de Ouro Preto, e tão-somente ali.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeiçãà do Requerimento n°

1.36212000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo -

Dilzon Meto.


