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10.7.1997	198a	Extraordinária da	12.7.1997	389
Assembléia

	

10 .7.1997	6	Ordinária de	18.7.1997	479
Comissão

	

2.7.1997	276a	Ordinária	4.7.1997	88
Deliberativa

	

2.7.1997	33	Extraordinária de	8.7.1997	193
Comissão

	

2.7.1997	 43	Extraordinária de	8.7.1997	194
_	Comissão

	

22.1997	85a	Extraordinária de	8.7.1997	194
Comissão

	

2.7.1997	199'	Extraordinária da	117.1997	406
Assembléia

	

2.7.1997	200	Extraordinária da	15.7.1997	417
Assembléia

	

2.7.1997	276a	Ordinária	162.1997	421
Deliberativa

	

2.7.1997	 33	Extraordinária de	18.7.1997	480
Comissão



	

2.7.1997	89	Extraordinária de	187.1997	481
Comissão

	

3.7.1997	873	Extraordináii.a de	8.71997	196
Comissão

	

3.7.1997	201-	Extxaordinárjacja	16.7.1997	439
Assembléia
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1° DE JULHO DE 1997
ATAS

ATA DA 1 loa REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE JUNHO DE 1997

-	Presidência dos Deputados Ivo José e Elbe Brandão
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): V Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
n° 1.262197; Requerimento n°2.223/97 - Interrupção e reabertura da reunião

ENCERRAMENTO.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Ivo José - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Roberto -

BiIac Pinto - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira -
Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa
- Sebastião Navarro Vieira.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 9h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1a Fase

Ata
- O Deputado José Mana Barros, 2 0-Secretário "ad hoc", procede â leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Apresentação de Proposições

O Sr, Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.262197

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Justiça e Liberdade Luziense
n° 148, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Justiça e

Liberdade Luziense n°148, com sede no Município de Santa Luzia.
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 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Justiça e Liberdade Luziense n° 148 foi

fundada em 1 015183 e tem como objetivo a benemerência e o amor ao
próximo, promovendo um trabalho de aperfeiçoamento moral e intelectual da
humanidade, para que esta consiga a sua emancipação progressiva e
pacifica.

Ao solicitar a esta Casa seu reconhecimento como sendo de utilidade
pública estadual, esperamos estar contribuindo para facilitar o trabalho da
entidade, dando-lhe a chance de contar com a parceria de órgãos do Estado
na consecução dos seus objetivos assistenciais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104,
inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N° 2.223197, do Deputado Paulo Pettersen, em que solicita seja

consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio
Chequer, Prefeito Municipal de Viçosa. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência interrompe os trabalhos

ordinários para, nos termos do § 1 0 do art. 23 do Regimento Interno, destinar
a V Parte desta reunião ã realização da última etapa do Ciclo de Debates
sobre a Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura da Reunião

• Sra. Presidente (Deputada Elbe Brandão) - Estão reabertos os trabalhos.
ENCERRAMENTO

• Sra. 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 debates de segunda-feira, dia 30, ás 20
horas, ficando desconvocada a especial de logo mais, às 14 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
-	 CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto e Antônio
Andrade, membros da Comissão supracitada. Estão presentes, também, os
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Deputados Wilson Pires, Carlos Pimenta e Aílton Vilela. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na ordem do
dia e a ouvir os representantes da Associação Brasileira de Consumidores,
da SUNAB, do PROCON-MG, do PROCON Municipal de Belo Horizonte e
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
os quais debaterão sobre a Medida Provisória n° 1.576, de 516197, que
dispõe sobre a extinção da SUNAB e dá outras providências. A seguir, a
Presidência leva ao conhecimento dos Deputados o convite relativo ao
Seminário Poder de Compra como Indutor da Qualidade, Produtividade e
Capacitação Tecnológica, que será realizado no dia 24 próximo, promovido
pela FIEMG, pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo SEBRAE, pelo Ministério Público do
Estado e pelo PROCON-MG. Ato contínuo, o Presidente registra a presença
dos Srs. José Arnaldo Lima da Silva, Delegado Regional da SUNAB; Rodrigo
Botelho Campos, Coordenador do PROCON Municipal de Belo Horizonte;
Lilian Fernanda Teixeira Rocha, Conselheira, e Patrícia Brant Miranda
Femandes, representantes do Sr. Danilo Santana, Presidente da Associação
Brasileira de Consumidores - ABC -; Lúcia Pacífico Homem, Vereadora e
Membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, representante do Sr. Antônio Oscar Pinheiro, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e
Geraldo de Faria Martins da Costa, Secretário Executivo do PROCON-MG.
Esgotada a matéria destinada â V Parte da reunião, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Ambrósio
Pinto procede à leitura de requerimento de autoria do Deputado Antônio
Andrade, em que solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Defesa do Consumidor e de Administração Pública, para ouvir
representantes do DER-MG e do Sindicato das Empresas de Transportes e
Passagens no Estado de Minas Gerais, os quais prestarão esclarecimentos
sobre a administração do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Prosseguindo, o
Presidente, autor do requerimento que motivou o convite à reunião, tece as
considerações iniciais relativas ao seu objetivo e, logo após, concede a
palavra aos convidados, para que façam as suas explanações e respondam
às perguntas formuladas pelos Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Após os debates, a Presidência agradece os convidados
pela participação e pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão e suspende
a reunião por 3 minutos. Reabertos os trabalhos, passa-se à discussão e à



votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia, O Deputado José Mifltão, relator do parecer sobre as Emendas
n°s 2 e 3, apresentadas em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei n°
770196, procede à leitura da matéria, mediante a qual conclui pela aprovação
do Substitutivo n° i e pela prejudicialidade das Emendas n°s 2 e 3. Na fase
de discussão, o Deputado Antônio Andrade solicita vista da matéria, pedido
que é deferido pelo Presidente. A seguir, a Presidência redistribui o Projeto
de Lei n° 846196, no 1" turno, ao Deputado Ambrósio Pinto, que procede à
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição da proposição.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto contrário
do Deputado Geraldo Nascimento. 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, 24 de junho de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Paulo Schettino - José Militão - Antônio

Andrade.
ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Anivaldo Coelho, Antônio Roberto e Ronaldo Vasconcellos,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ronaldo Vasconceltos que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
reunião se destina a discutir assuntos de interesse da Comissão. Na
oportunidade, a Presidência designa o Deputado Ronaldo Vasconcellos para
atuar como relator das atividades desenvolvidas durante a visita realizada à
Serra do Cipó, no dia 2815197, com o objetivo de se verificarem as condições
ambientais e os trabalhos que estão sendo realizados pelos órgãos de defesa
do meio ambiente, tendo em vista denúncias sobre a existência de
esquistossomose na região. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a se realizar hoje, às IS horas, com a finalidade
de se apreciarem as emendas apresentadas em Plenário durante a
discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°5. 1.180 a 1.184197, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
Anivaldo Coelho, Presidente - Antônio Roberto - Ronaldo Vasconcellos.

TRANSCRIÇÃO
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"A VALE DO RIO DOCE E O INTERESSE NACIONAL*
O Presidente da República, sem ouvir a sociedade e sem consultar o

parlamento, decidiu vender as ações ordinárias da Vale do Rio Doce que
asseguram o controle público sobre uma das mais importantes empresas
nacionais e das primeiras do mundo no setor de mineração.

A privatização de empresas controladas pelo Estado é medida conveniente
e justa, desde que atenda a necessidades claras e objetivas. O Estado não
pode, nem deve, administrar organizações que ficam melhor sob o controle
privado e que não tenham particular interesse estratégico.

Este não é o caso da Vale.
'Podemos definir a Vale - disse o Sr. Francisco Schettino, Presidente da

Companhia, em depoimento à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos
Deputados - como uma empresa que trabalha com recursos naturais e
logísticos de transporte. Opera em nove Estados, diretamente ou através de
suas empresas controladas e 26 coligadas. Os negócios a que esse
conglomerado se dedica são a exploração de minério de ferro, manganês,
ouro, bauxita e caulim; operação dos sistemas interligados mina-ferrovia-
porto, no Pará, no Maranhão, em Minas Gerais e no Espírito Santo;
navegação transoceânica; atividades nas áreas de peletização, siderurgia,
ferro-liga e alumínio; manejo de maciços florestais para produção de
madeira, celulose e papel. Cada atividade complementa outra, garantindo a
sinergia entre os negócios do grupo. Para construir esse sistema, a Vale vem
firmando parcerias com investidores brasileiros, japoneses, italianos,
espanhóis, franceses, sul-africanos e argentinos. A Vale é uma empresa de
capital aberto, consagrada no mercado por sua transparência: 51% das suas
ações pertencem à União, e 49% já estão nas mãos de acionistas privados'.

A Vale custou aos brasileiros mais do que os investimentos financeiros. Ela
foi criada pelos Acordos de Washington, que estabeleceram a participação
brasileira na Segunda Guerra Mundial, com o envio da Força Expedicionária
Brasileira à Itália e o tributo de sangue de nossa gente naquele conflito.
Conforme esses convênios, assinados entre o Brasil, a Inglaterra e os
Estados Unidos, o nosso Pais reassumiu, há mais de meio século, o pleno
controle sobre as jazidas minerais de Itabira - que era contestado pela
'Itabira Iron'- e iniciou a construção da grande empresa de economia mista.

Não há argumento que justifique a transferência de seu controle acionário,
conforme confessa o próprio presidente do BNDES, ao anunciar o propósito
de aliená-la: 'E uma usina integrada, líder no mercado brasileiro. E
competitiva no mercado internacional. Não dá prejuízo. Tem um nível de
atividade excelente - é moderna e atualizada tecnologicamente'.

A Vale do Rio Doce é conquista política e técnica dos brasileiros. Seu



patrimônio maior são suas jazidas, que não podem, dentro dos recursos
técnicos de medição de hoje, ser avaliadas com exatidão, a par da
inteligência operacional, construída pelos seus engenheiros e
administradores.

A Vale do Rio Doce conquistou a posição que tem no mundo, sem
quaisquer privilégios, como os do monopólio, de subsídios ou de isenções
fiscais.

A empresa tem sido, também, ao longo de sua existência e pelo fato de a
controlar o Estado, importante agência do desenvolvimento econômico,
social e cultural nas regiões em que atua. Além dos dividendos que distribui
a seus acionistas e dos reinvestimentos que realiza, a Vale emprega grande
parte de seu lucro na promoção da saúde, da educação, da cultura e das
atividades produtivas em vastas áreas do Pais.

Segundo a avaliação disponível, pretendem transferir o controle acionário
da empresa por menos de US$10.000.000.000,00. Isso é muito menos do
que valem as suas instalações portuárias e suas duas grandes ferrovias.

Não procede o argumento de que a privatização da Vale é necessária para
resolver o problema do Tesouro. O déficit público tem registrado somas
mensais equivalentes à prevista na alienação da empresa. Não temos uma
Vale do Rio Doce para ser privatizada todos os meses.

Por tudo isso, os cidadãos que assinam este documento, conscientes de
sua responsabilidade política na defesa do interesse do povo brasileiro,
convocam a sociedade a fim de que manifeste sua firme oposição à
transferência do controle acionário da Vale do Rio Doce a grupos privados.

Dirigem-se, sobretudo, aos senadores e deputados federais, representantes
da vontade nacional, a fim de que, no exercício de seus deveres
constitucionais, que são os de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, impeçam o imenso prejuízo econômico e o irreparável erro
político que seria a privatização do controle acionário da Companhia Vale do
Rio Doce.

Brasil, 25 de outubro de 1996."
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a requerimento do

Deputado Alberto Pinto Coelho.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 1997
ATAS

ATA DA 11 ia REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): ia Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
n° 1.283197 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Fiscalização
Financeira, de Educação, de Saúde e Ação Social e dos Deputados Paulo
Piau, Roberto Amaral (2) e Marco Régis - 2a Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ailton Vilela -

Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe
Brandão - Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h14min, 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 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1 3 Fase

Ata
- O Deputado Hely Tarqüínio, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições-
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 a
i a Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° 1.263197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Santo Antônio do Grama, com sede no Município de Santo
Antônio do Grama.



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 de Santo Antônio do Grama, com sede no Município de
Santo Antônio do Grama.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A entidade encontra-se em funcionamento há mais de dois

anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos. Posto isso, pleiteia a declaração
de sua utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira, de Educação, de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Paulo Piau, Roberto Amaral (2) e Marco Régis.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a P Fase, a
Presidência passa à 22 Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a
leitura de comunicações e o pronunciamento de Líderes inscritos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje o prazo regimental

para a apresentação das emendas, em 2 0 tumo, às Propostas de Emenda à
Constituição n°s 12195 e 33197, ambas de autoria do Deputado Miguel Martini
e outros.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 602 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.070197, do
Deputado Geraldo Rezende; de Educação - aprovação, na 172 Reunião
Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.096, 1.113 e 1.129197, do Deputado
Wanderley Ávila; dos Requerimentos n°5 2.190 e 2.191197, do Deputado
Paulo Piau; 2.200197, do Deputado João Batista de Oliveira; 2.209197, do
Deputado Roberto Amaral, e rejeição do Requerimento n° 2.030197, do
Deputado Dimas Rodrigues; de Saúde e Ação Social - aprovação, na 733
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.103197, do Deputado Ajalmar
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Silva; 1.097197, do Deputado Arnaldo Penna; 1.110197, do Deputado
Francisco Ramalho; 1.116197, do Deputado Geraldo Rezende; 1.140197, do
Deputado lbrahim Jacob; 1.085197, do Deputado Ivair Nogueira; 985196, do
Deputado José Bonifácio; 1.133197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
1.148197, do Deputado Wanderley Ávila; e do Requerimento n o 2.198197, do
Deputado Jorge Hannas (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Paulo
Piau - falecimento do Sr. Raul Jardim, em Uberaba; Roberto Amaral -
falecimento dos Srs. José Flávio VilIar, em Belo Horizonte, e Antônio
Chequer, Prefeito Municipal de Viçosa, em Viçosa; e Marco Régis -
falecimento da Sra. Thereza Bufoni, em Guaxupé (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Lideres inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 1 0 de julho, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária deliberativa 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 196a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - l a PARTE: Ata -
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Inexistência de 'quorum" qualificado para votação das propostas de emenda
à Constituição - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.230197;
requerimento do Deputado Péricles Ferreira; deferimento; aprovação -
Votação, em 10 tumo, do Projeto de Lei n° 488195; aprovação - Votação, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 682196; aprovaçãona forma do Substitutivo n°
1 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 991196; aprovaçãocom as
Emendas n°5 1 e 2 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 996/96;
aprovação com a Emenda n° 1 - Questão de ordem; existência de número
regimental para discussão - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.180197; apresentação das Emendas n°5 14 a 22; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de
Meio Ambiente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.181197;
apresentação das Emendas n os 7 a 9; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Meio Ambiente
- Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.182197; apresentação das
Emendas nos 15 a 20; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com as emendas à Corssão de Meio Ambiente - Discussão, em 10
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turno, do Projeto de Lei n°1.183/97; apresentação das Emendas n°5 12 e 13;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à
Comissão de Meio Ambiente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no
1.184197; apresentação das Emendas n os ii e 12; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de
Meio Ambiente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio
- Antônio Roberto - Amaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo
Napoleão - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durvai Angelo -
Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que não há "quorum"
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qualificado para a votação das propostas de emenda à Constituição, mas o
há para a votação dos projetos que constam na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.230197, do Deputado
Miguel Martini, que autoriza a abertura de crédito suplementar para encargos
gerais do Estado a cargo da Secretaria da Fazenda. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da
Emenda n° 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em
que solicita a retirada de tramitação da Emenda n o i. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 488195, do Deputado Anderson
Adauto, que acrescenta parágrafos ao art. 99 e altera o inciso III do art. 100
da Lei n° 9.444, de 25111187, que dispõe sobre licitações e contratos da
administração 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 votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 682196, do Deputado Geraldo
Nascimento, que dispõe sobre a instalação e o uso de aparelho eliminador
de ar para líquidos em tubulação. O parecer da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração
Pública. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°682/96 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 991196, do Deputado Hely
Tarqüínio, que dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação perdeu o prazo
para emitir parecer. 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. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 991196
com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Educação.
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Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 996196, do Deputado Geraldo

Rezende, que institui campanha de captação e redistribuição de
medicamentos às pessoas portadoras do vírus da AIDS. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e
Ação Social opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação 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 n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 996196 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como o senhor pode

verificar, neste momento não temos "quorum' para a votação. Assim, solicito
à Presidência que encen-e a fase de votação, para que possamos discutir os
projetos que ainda constam na pauta.

O Sr. Presidente - E regimental a solicitação do Deputado Gilmar
Machado. A Presidência verifica, de plano, que já não há 'quorum" para a
votação, mas há para a discussão dos demais projetos da pauta.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.180197, do Governador do
Estado, que altera a denominação do Departamento de Recursos Hídricos do
Estado de Minas Gerais para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, dispõe
sobre sua reorganização e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação
com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça, e 5, que apresenta. A
Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação com as Emendas n°s
1 a 4, da Comissão de Justiça, 5, da Comissão de Administração Pública, e
6 a 10, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação com as Emendas n°5 1 a 4, da Comissão de Justiça, 5, da
Comissão de Administração Pública, 6 a 8 e 10, da Comissão de Meio
Ambiente, e 11 a 13, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 9, da
Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.180/97

EMENDA N° 14
Dê-se ao "caput" e ao § 1 0 do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A tabela de vencimentos do IGAM é a constante no Anexo IV

desta lei, para a jornada de 30 (trinta) horas semanais.
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§ 1 0 - A jornada de trabalho poderá ser aumentada, em caráter

excepcional, para 8 (oito) horas diárias, de acordo com as normas a serem
baixadas pelo Conselho de Administração, mediante pagamento de
vencimento correspondente a essa jornada.".

Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: O que buscamos com esta emenda é preservar a jornada hoje

em vigor no DRH. Havendo a necessidade de se aumentar a carga horária
para a execução de projetos especiais, o Conselho de Administração poderá
elevá-la para oito horas diárias.

EMENDA N°15
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A tabela de vencimentos do IGAM é equiparada à Tabela de

Vencimento dos Servidores do IEF, para a jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais.".

Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Cumpre à administração pública atender ao princípio da

isonomia salarial, preconizado pela Constituição do Estado de Minas Gerais.
Não se pode admitir, hoje, que, num sistema operacional de trabalho, se
estabeleça disparidade de vencimentos entre os servidores das entidades
vinculadas, quando exercem as mesmas funções e possuem o mesmo nível
de escolaridade.

As proposições de lei encaminhadas pelo Poder Executivo determinam
remunerações substancialmente superiores para os servidores do IEF e da
FEAM, em detrimento dos servidores do DRH-MG (futuro IGAM). A emenda
propõe a correção dessa anomalia.

EMENDA N° 16
Dê-se ao anexo li a seauinte redacão:

Quanti Recruta Recrut Niv
dade mento amento eh

Amplo Lirnitad Gr
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- Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997.

Ronaldo Vasconcelios
Justificação: Buscamos com esta emenda valorizar os servidores efetivos

do Quadro de Pessoal do IGAM. E uma maneira de premiar os servidores
efetivos por sua dedicação e pelo tempo de serviço e é, principalmente, um
meio de se manter, na estrutura operacional do órgão, servidores que
conhecem a estrutura de funcionamento do Instituto.

EMENDA N°17
Dê-se ao "caput" e ao § 1 0 do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A tabela de vencimentos do IGAM é a constante no Anexo IV

desta lei, para a jornada de 30 (trinta) horas semanais.
§ 1 0 - A jornada de trabalho poderá ser aumentada, em caráter

excepcional, para 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com as normas a
serem baixadas pelo Conselho de Administração, mediante pagamento de
vencimento correspondente a essa jornada.".

Sala das Reuniões, 11 de junho de 1997.
Dirnas Rodrigues
Justificação: A emenda apresentada tem como objetivo dar tratamento

mais justo ao servidores do futuro IGAM. Ademais, a jornada de seis horas
toma o trabalhador mais produtivo, estimulando-o, inclusive, na luta por uma
jornada extraordinária, melhorando, via de conseqüência, seu poder
econômico.

EMENDA N°18
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A tabela de vencimentos do IGAM é equiparada à Tabela de

Vencimentos dos Servidores do IEF, para a jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais.".

Sala das Reuniões, 11 de junho de 1997.
Dimas Rodrigues
Justificação: Cumpre à administração pública atender ao princípio da

isonomia salarial, preconizado pela Constituição do Estado. Deve-se evitar
que, num mesmo sistema operacional de trabalho, se estabeleça disparidade
de vencimentos entre os servidores das entidades vinculadas, quando
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exercem as mesmas funções e possuem o mesmo nível de escolaridade.

As proposições encaminhadas pelo Poder Executivo deixam em
desvantagem os servidores do futuro IGAM, quando, basicamente, as
habilitações dos servidores do IEF e da FEAM são as mesmas.

A preservar-se o princípio da isonomia, que ele seja preservado por inteiro.
EMENDA N°19

Sala das Reuniões, 11 de junho de 1997.
Dimas Rodrigues
Justificação: Promover a competitividade é um dever da administração

pública moderna, sobretudo sob o aspecto da ampliação das oportunidades.
Aumentando a possibilidade de acesso dos servidores efetivos aos cargos
comissionados, estamos estimulando e premiando sua eficiência.

EMENDA N°20
Dê-se aos incisos IX e X do art. 50 a seguinte redação, remunerando-se os

demais:
"Art. 5°- ..............................................
IX - programar, implantar e operar as redes de monitoramento da

qualidade das águas, hidrometeorológicas e sedimentométricas do Estado.
Parágrafo--.,'.;co - A programação, a implantação e a operação da rede de

monitoramento da qualidade das águas no Estado passará a ser realizada
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pelo IGAM, diretamente ou por contratação de terceiros, no prazo máximo de
3 (três) anos?.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Alvaro Antônio
Justificação: A proposição visa a adequar o Projeto de Lei n° 1.180197 ao

disposto na Lei n° 11.508, de 1994, que estabelece a indissociabilidade dos
atributos qualidade, quantidade e regime dos cursos de água.

Assim, para que Minas Gerais tenha uma autarquia plenamente capacitada
para bem gerenciar seus corpos de água, é preciso que a programação, a
implantação e a operação das redes citadas estejam centralizadas no IGAM.

EMENDA N°21
Inclua-se onde convier
"Art. .... - A concessão da outorga do direito de uso das águas é de

competência do Comitê de Bacia Hidrográfica e, na ausência deste, do
Conselho Estadual de Recursos Hidricos, ouvido o órgão seccional de
apoio.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Alvaro Antônio
Justificação: A atribuição da competência de concessão de outorga aos

Comitês de Bacia Hidrográfica e, na ausência destes, ao Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, está em consonância com a Lei Federal n° 9.433, de
1997, que estabelece a Política Nacional de Recursos Hidrícos, ditando as
normas gerais sobre o assunto.

E, assim, uma medida facilitadora da necessária articulação entre as
esferas federal e estadual, para o bom gerenciamento das águas em Minas
Gerais, um Estado que dá origem às grandes bacias hidrográficas do Leste
brasileiro, tendo, conseqüentemente, as calhas principais sob jurisdição
federal.

Vale lembrar que a legislação estadual sobre recursos hidrícos,
consubstanciada na Lei n° 11.508, de 1994, aprovada por esta Casa após
amplo debate com a sociedade civil, no Seminário Aguas de Minas, também
determina que os referidos Comitês sejam os respnsáveis pela concessão de
outorga.

EMENDA N°22
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A tabela de vencimentos do IGAM é a constante no Anexo IV

desta lei, para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.
§ 1 0 - A jornada de trabalho poderá ser ampliada para 8 (oito) horas diárias,

de acordo com normas a serem baixadas pelo Conselho de Administração e
mediante pagamento proporcional de vencimentos, correspondentes à
jornada.
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§ 20 - A vigência da tabela de vencimentos a que se refere este artigo

ocorrerá a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da data de
publicação desta lei.".

Sala das Reuniões, 19 de junho de 1997.
Leonídio Bouças
Justificação: Tendo em vista os princípios constitucionais que orientam a

atividade administrativa, a valorização do serviço público e a
profissionalização dos servidores, toma-se imprescindível que ao acréscimo
de jornada de trabalho corresponda proporcional aumento de vencimentos,
especialmente considerando-se a baixa média salarial prevista para os
cargos de carreira do IGAM. Assim, por meio desta emenda pretende-se
garantir tratamento mais justo aos servidores desse órgão

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foram
apresentadas as Emendas n°s 14 a 16, do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
17 a 19, do Deputado Dimas Rodrigues, 20 e 21, do Deputado Alvaro
Antônio, e 22, do Deputado Leonidio Bouças. Nos termos do § 2 0 do art. 195
do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as emendas à
Comissão de Meio Ambiente, para que elas recebam parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.181197, do Govemador do
Estado, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as
Emendas n°5 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de
Justiça, e 4, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Justiça; 4,
da Comissão de Administração Pública, e 5, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3,
da Comissão de Justiça; 4, da Comissão de Administração Pública; 5, da
Comissão de Meio Ambiente. e 6, que apresenta. Em discussão, o projeto. (-
Pausa.) Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.181/97

EMENDA N°7
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A alínea "c" do inciso VIII do art 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de

dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
11Ar1 1°- .....
VIII - .....
c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
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apurados relativamente ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de municípios habilitados, segundo as alíneas "a" e «b", para fins de
distribuição dos recursos no trimestre subseqüente.".

Sala das Reuniões, 10 de junho de 1997.
Paulo Piau
Justificação: Esta emenda objetiva garantir aplicação mais ágil e eficaz

das disposições legais, tendo em vista que, passada de anual para trimestral,
a publicação dos dados gerará, em decorrência da maior proximidade dos
fatos, incentivo para os municípios se habilitarem, devendo ser
especialmente considerada a importância do incremento das unidades de
conservação do Estado, assim como dos critérios relativos à licença de
operação de sistemas de saneamento, de esgoto sanitário e de tratamento
ou disposição final de lixo.

EMENDA N°8
Suprima-se, no inciso XIV do art. 50, a expressão "homologar e".
Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A proposta justifica-se em razão do fato de a redação deste

dispositivo encontrar-se em conflito com a estrutura de competências
prevista no art. 4 0 do Projeto de Lei n° 1.182197, que dispõe sobre a
reorganização do COPAM, e no art. 3 0 do Decreto n°26.961, de 2814187, que
criou o CERH-MG. Como órgãos centrais de gestão das políticas estaduais
de meio ambiente e recursos hídricos, a esses órgãos são atribuídos poderes
de deliberação sobre os assuntos de sua competência, não havendo, pois,
razão para subordinar suas decisões a processo homologatório por parte da
SEMAD.

EMENDA N°9
Dêem-se aos critérios relativos ao VAF e ao meio ambiente, constantes no

Anexo 1 a que se refere o art. 7 0 da Lei n° 12.428, de 27112196, os seguintes
valores:

VAF (art. 1 0 , 1)
1997	1998

1
 1999 1 2000

8,45750 13,4860813,55072 13,61536 1

MEIO AMBIENTE (art. 10, VIII)
1997 1 1998	1999 1 2000

0.6660 1 2,000	2,000 1 2,000
Saladas Reuniões, 18 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Tendo em vista a reestruturação e o aprimoramento das
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entidades voltadas para as ações relativas ao meio ambiente, a emenda
proposta tem o objetivo de, por meio da majoração do percentual a ser
aplicado aos recursos oriundos do VAF, aumentar as receitas relativas ao
meio ambiente para os próximos três anos.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas as Emendas n°57, do Deputado Paulo Piau, e 8 e 9, do
Deputado Ronaldo Vasconceilos. Nos termos do § 20 do art. 195 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas, com o projeto, à
Comissão de Meio Ambiente, para receberem parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.182197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política
Ambiental e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°5 1 a 8, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com as
Emendas n°5 1 a 8, da Comissão de Justiça, e 9 a 13, que apresenta. A
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n°s 1 a 8, da Comissão de Justiça, 9 a 13, da Comissão de
Administração Pública, e 14, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 8, da
Comissão de Justiça, 9 a 13, da Comissão de Administração Pública, e 14,
da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.182/97

EMENDA N°15
Acrescente-se ao art. 5 0 o seguinte parágrafo:
"Art. 5°- .............
§.... - A composição do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM

- será paritária entre representantes da sociedade civil e do poder público.".
Sala das Reuniões, 11 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcelios
Justificação: Reconhecendo o papel imprescindível da sociedade - na

definição de políticas públicas, mormente na defesa do meio ambiente, a
Constituição de Minas, por meio do inciso IX do art. 214, incumbiu o Estado
de estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e demais
medidas para a gestão ambiental, por meio de órgão colegiado, com
participação da sociedade civil.

Em nosso Estado, a dinâmica dessa participação impõe-se na composição
dos órgãos colegiados mais relevantes, tendendo á representação paritária
entre representantes da sociedade civil e do poder público, a exemplo do
que já se estabeleceu para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que
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também integra, por subordinação, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.

EMENDA N°16
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:
Au. 4°- Inclua-se no art. 4 0, onde convier, o seguinte inciso:
"Art. 40 - .............

- estabelecer normas técnicas e padrões de qualidade de combustíveis
para veículos automotores comercializados no Estado.".

Sala das Reuniões, 12 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A inclusão do referido inciso se faz necessária como forma de

conferir ao COPAM competência normativa para dispor sobre a qualidade
dos combustíveis comercializados no Estado, como forma de combater a
poluição atmosférica proveniente de uma fonte poluidora extremamente
difusa e de difícil controle.

EMENDA N°17
Dê-se ao inciso II do ali. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - ..............

II : multa mínima .e 63,30 (sessenta e três vírgula trinta) UFIRs e máxima
fixada pelo COPAM, calculada conforme a natureza da infração, o grau, a
espécie, a extensão, a área, a região, a unidade, o nível de esclarecimento e
sensibilidade do infrator à autuação, o dolo ou a culpa, bem como a
respectiva proposta ou projeto de reparação do dano ambiental causado.".

Sala das Reuniões, 25 de junho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A multa máxima prevista pelo projeto de lei, de 37.911,16

UFIR5 (R$34.529,46), tem valor tão baixo que poderia até estimular a
degradação ambiental, por impunidade.

Quando dos debates nas comissões, esse foi o consenso a que se chegou.
Entretanto, como não se decidiu o valor ideal, consideramos o COPAM como
o órgão adequado para fazer tal definição.

EMENDA N°16
O ali. 20 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ali. 20 - O Conselho é o órgão normativo, consultivo e deliberativo

subordinado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Consideramos imprescindível explicitar, no ali. 20, a

competência normativa do COPAM, apesar de o inciso 11 do ali. 40
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determinar que compete ao COPAM estabelecer normas técnicas e padrões
de proteção e conservação do meio ambiente.

EMENDA N°19
Acrescente-se ao art. 40 o inciso XIX:
"Art. 40 - ...............
XIX - estabelecer as áreas em que a ação do governo relativa à qualidade

ambiental deve ser prioritária.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Este inciso era originário da Lei n° 7.772, de 819180 e foi

suprimido pelo Projeto de Lei n° 1.182197. Entendemos que a sua retirada
poderá interferir na participação do COPAM na definição da política
ambiental a ser adotada no Estado.

EMENDA N°20
Dê-se ao § 50 do art. 50 a seguinte redação:
Art. 50 - ...............

§ 50 - O Poder Executivo enviará à Assembléia projeto de lei contendo a
composição do COPAM.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Consideramos que a composição do COPAM não deve ser

estabelecida por decreto, mas por projeto de lei, como forma de assegurar
que as entidades envolvidas com a questão ambientalista possam opinar em
matéria tão importante.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas as Emendas n°s 15 e 16, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, e 17 a 20, do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Nos termos do
§ 20 do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas
com o projeto à Comissão de Meio Ambiente, para receberem parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.183197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de Florestas
e dá outras providências. 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 as
Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, e 2 a 9, que apresenta. A Comissão
de Meio Ambiente opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1, da
Comissão de Justiça, 2 a 9, da Comissão de Administração Pública, e 10,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação com as Emenda n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 9, da
Comissão de Administração Pública, 10, da Comissão de Meio Ambiente, e
11, que apresenta. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores
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inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.183/97

EMENDA N° 12
Dê-se à letra "d" do item III do Capítulo II1 a seguinte redação:
"d) Assessoria de Comunicação Social e Educação Ambiental;".
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A natureza do processo de comunicação é estabelecer

intercâmbio de informações, visando ao fortalecimento das relações e à
soma de experiências. No bojo desse processo, estão bem definidas
algumas funções da área: informativo, jornalística, promocional, educativa e
de extensão, o que nos leva a afirmar que a atividade-meio é a comunicação
social, enquanto que a educação e a extensão são atividades-fins que
integram o processo comunicacional.

Além das citadas áreas, a comunicação social abrange outra atividade, que
é a de documentação (biblioteca) por meio da qual as informações são
compiladas para dar origem â memória organizacional, processo pelo qual
as mensagens são destinadas ao ensino, com a ajuda de materiais e
equipamentos, visando ao aperfeiçoamento da bagagem intelectual e da
vivência das pessoas.

O processo de comunicação abrange todos os segmentos da sociedade,
por meio da partilha de informações, que gera a participação das
comunidades em atividades educativas e de extensão. E importante lembrar
que a comunicação social procura estabelecer entre a organização e seus
diversos públicos um canal de informações, com a finalidade de obter
compreensão, conhecimento, ação, posição - que objetivam a melhoria da
qualidade de vida das pessoas - e participação ativa, com vistas a apoiar as
ações desenvolvidas pelos diversos segmentos sociais. Comunicar é pôr em
comum.

E importante lembrar que o nome dessa Assessoria foi padronizado para o
IEF e o FEJAM e sena interessante manter tal padronização.

EMENDA N°13
O § 14 do art. 19 da Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991, modificado

pelo art. 24, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 ...............
§ 14 - 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.".

Sala das Reuniões, de junho de 1997.
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Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Substituímos a expressão "alienação" por "doação" nesse

parágrafo, como forma de disciplinar em lei procedimento já adotado.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentadas as Emendas n°s 12, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
13, do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Nos termos do § 20 do art. 195 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à
Comissão de Meio Ambiente, para receberem parecer.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.184197, do Governador do
Estado, que altera a denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente,
dispõe sobre sua organização e dá outras providências. 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 as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, e 2 a 7, que apresenta. A
Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação com as Emendas n°s
1, da Comissão de Justiça, 2 a 7, da Comissão de Administração Pública, e
8 e 9, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 7,
da Comissão de Administração Pública, 8 e 9, da Comissão de Meio
Ambiente, e 10, que apresenta. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.184/97

EMENDA N O 11
Substituam-se, no Anexo 1, os termos "Superintendência" e

"Superintendente" por, respectivamente, "Diretoria" e "Diretor"; na alínea "h"
do inciso III do art. 50 e na alínea "c" do inciso 1 do art. 70, o termo
"Superintendente" por "Diretor; no "caput" do art. 10, a expressão "3 (três)"
por "4 (quatro)"; e suprima-se o termo "Superintendente" no § 2 0 do art. 50.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: A emenda visa a manter a atual Diretoria de Administração e

Finanças da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, que o projeto
modificaria para Superintendência.

A alteração da denominação da referida diretoria, a quem compete
coordenar, executar e controlar atividades de extrema importância, não só
criaria desarmonia na estrutura administrativa daquela Fundação, como
também geraria uma séria de dificuldades que piorariam o desempenho do
órgão responsável pela administração e pelas finanças, comprometendo,
conseqüentemente, o ritmo e a qualidade dos serviços prestados aos clientes
pela FEAM.
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No intuito justamente de corrigir esse equívoco, propõe-se a substituição

da Superintendência de Administração e Finanças por Diretoria de
Administração e Finanças. Cabe mencionar também, por oportuno, que, em
virtude da referida mudança, deverá também ser modificada a denominação
do respectivo cargo, Superintendente de Administração e Finanças, que
passará a ser Diretor de Administração e Finanças.

Embora o Chefe do Poder Executivo disponha de discricionariedade para
rotular os órgãos e as entidades integrantes das administrações direta e
indireta, cabe a esta Casa, no juízo de mérito, verificar a conveniência da
medida proposta e sua eventual repercussão no interesse dos administrados.
A nosso ver, a modificação dos nomes do órgão e do respectivo cargo não
se nos afigura oportuna e razoável, pois comprometeria a sua atuação
institucional com reflexos negativos na administração pública.

EMENDA N° 12
Dê-se ao "captil" do art. 1 0 , a seguinte redação:
"Art. 1° - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, instituída pelo

Decreto n°28.163, de 6 de junho de 1988, nos termos da Lei n°9.525, de 29
de dezembro de 1987, constitui entidade dotada de personalidade jurídica de
direito público, com autonomia administrativa e financeira e sede na Capital
do Estado.".

Substitua-se, onde couber, a expressão "Fundação de Engenharia do Meio
Ambiente" pela expressão "Fundação Estadual do Meio Ambiente".

Sala das Reuniões, 12 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: O conjunto de atribuições funcionais da FEAM ultrapassa

muito o ãmbito da noção de engenharia ambiental, não podendo sua
denominação deixar de refletir o amplo espectro de sua competência legal.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas as Emendas n°s 11 e 12, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Nos termos do § 2 0 do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência encaminha as emendas com o projeto ã Comissão de Meio
Ambiente, para receberem parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação das

matérias constantes na pauta, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião ordinária deliberativa de logo mais, ás 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 197 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
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LEGISLATIVA, EM 25 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE: Ata -
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Gil Pereira; aprovação
- Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 33197;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1 0 turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n o 12195; aprovação - Votação, em 20 turno, das
Propostas de Emenda à Constituição n°s 5 e 7195; aprovação - Questão de
ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão
- Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h11min, 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 proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Antônio Júlio, 2 0-Secretário "ad doc", procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à r Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.



26
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os
Projetos de Lei n°s 1.230197, 488195, 682, 991 e 996196, em virtude de sua
aprovação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como
os Projetos de Lei n°s 1.045 e 517195 e 1.061196, que foram aprovados na
reunião ordinária deliberativa realizada hoje, à tarde. Fez retirar, ainda, o
Projeto de Lei n° 369195, que foi rejeitado na reunião ordinária já
mencionada.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira,

solicitando sejam apreciadas no final da reunião as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 32197, 12195 e 31197. A Presidência submete o
requerimento à apreciação dos Deputados. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 33197, do
Deputado Miguel Martini, que dá nova redação ao inciso III do § 1 0 do art.
157 da Constituição do Estado de Minas Gerais (acrescenta a expressão
"subprojetos ou subatividades na classificação funcional programática" no
demonstrativo que integra a lei orçamentária anual). A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Presidência vai submeter o substitutivo a processo de votação
nominal e convoca o Sr. 2°-Secretário para proceder à chamada dos
Deputados. Antes, porém, informa ao Plenário que, nos termos do § 3 0 do
art. 208 do Regimento Interno, o mencionado substitutivo será aprovado se
obtiver 48 votos favoráveis. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". Com
a palavra, o Deputado lvo José.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada para votação nominal os seguintes

Deputados: Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo
Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Emiano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio -
lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada, em 1 0 turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n o 33197 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão Especial.

Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 12195, do
Deputado Miguel Martini, que dá nova redação ao § 2 0 do art. 53 da
Constituição do Estado e ao ali. 66 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em
votação, a proposta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso 1, do Regimento
Interno. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada para
votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada para votação nominal os seguintes

Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - lvo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dirnas Rodrigues - Djalrna Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Emiano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio -
Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Wanderiey Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 1 0 turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 12195. A Comissão Especial.

Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 5195, do
Deputado Leonidio Bouças, que dá nova redação ao inciso III do art. 64 da
Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. A matéria vai ser submetida a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 263, inciso 1, do Regimento Interno. Com a palavra,
o Sr. Secretário, para proceder à chamada para votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada para votação nominal os seguintes

Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - lvo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Meto - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - ATIton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
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Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dirnas Rodrigues - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob
- lrani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2 0 turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n°5/95. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n o 7195, do
Deputado Péricles Ferreira, que dá nova redação ao § 6 0 do art. 76 da
Constituição do Estado (funcionamento, no Tribunal de Contas, de Câmara
de Licitação para apreciação conclusiva de matéria). A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso 1, do
Regimento Interno. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada para votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada para votação nominal os seguintes

Deputados:
Francisco Rarnalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeimo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ibrabim Jacob - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto contrário.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 7195. A
Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Corno o Sr. Presidente pode verificar,

temos mais três propostas de emenda à Constituição para serem votadas, e
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houve um esvaziamento do Plenário. Solicito, pois, o encerramento, de
plano, da reunião.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 26, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

• ATA DA 353 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA

As dez horas do dia oito de maio de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Miguel
Barbosa e Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos
os trabalhos, informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições
de interesse da Comissão e solicita ao Deputado Miguel Barbosa que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Passa-se à 2 0 Parte da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a
realização de audiência pública da Comissão para discutir a questão da água
como um recurso finito, que envolve interesses múltiplos e conflituosos, e
tratar do andamento dos projetos de planos de gerenciamento hídrico do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento de todos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
Miguel Barbosa, Presidente - Anivaldo Coelho - Bilac Pinto - Ailton Vilela.

ATA DA 61 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de junho de mil novecentos e
noventa e sete, compareceram na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, Sebastião Navarro Vieira, Marco Régis e Ambrósio Pinto,
membros da supracitada Comissão. Na ausênsia do Presidente, Deputado
José Maria Barros, o Deputado José Henrique assume a direção dos
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a reunião. Em
seguida, solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A reunião se destina a ouvir as Sras. Anna Paula
Pirri Moreira e Rosângela Martins Assunção, respectivamente, Coordenadora
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e Diretora do Instituto Bem-Me-Quer, que irão prestar esclarecimentos sobre
o Projeto de Conscientização Ambiental, desenvolvido com os alunos
daquela instituição. A seguir, a Presidência convida as expositoras a
tomarem assento à mesa e informa que, logo após, será apreciada a matéria
constante na pauta. Com a palavra, as convidadas discorrem sobre o
assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. Após, a Presidência suspende a reunião para a saída das
convidadas. Reabertos os trabalhos, é registrada a presença dos Deputados
José Henrique, Marco Régis e José Bonifácio (substituindo este ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissão. O Presidente, Deputado José Henrique, procede à
leitura de correspondência da Fundação AMAE para Educação e Cultura, em
que solicita ajuda financeira desta Comissão para viabilização do XXIX
Encontro Nacional de Educação. Após, a Presidência distribuí os
Requerimentos n°s 2.155, 2.171, 2.172 e 2.173197 ao Deputado Marco
Régis. Encerrada esta fase, passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposição da Comissão. A Presidência procede à
leitura de requerimento de autoria do Deputado Gilmar Machado, em que
solicita sejam convidados, para urna audiência pública desta Comissão com
a Comissão de Saúde e Ação Social, os Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos,
Reitor da UFMG; Edison José Correa, Diretor da Faculdade de Medicina da
UFMG; Juarez Oliveira Castro, Diretor do Hospital das Clinicas da UFMG;
Márcio Novais Frederico de Alencar, representante do DCE da UFMG;
Guilherme de Fátima Faria, do SINDIFES, e a Sra. Maria Dirlene Marques,
da APUBI-!, com a finalidade de se discutirem as repercussões que a crise do
Hospital das Clínicas da UFMG vem causando, particularmente no que se
refere ao comprometimento da viabilidade das aulas dos estudantes de
Medicina daquela instituição. A seguir, a Presidência lê outro requerimento
do Deputado Gilmar Machado, em que solicita sejam convidados para
audiência pública desta Comissão as Sras. Deacy Martins, Minam da
Consolação Matos, Ivaneide Gonçalves Lourenço e o Sr. Fabiano Vieira de
Lima; representantes da Escola Estadual de 10 Grau do Bairro Menezes,
Município de Ribeirão das Neves; a Sra. Maria do Rosário Caiafa, da
Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, o Sr.
Antônio Carlos Hilário, do SIND-UTE, e o Sr. João Batista dos Mares Guia,
Secretário Adjunto da Educação, para discutirem as denúncias de
arbitrariedades e violações aos direitos humanos ocorridas na mencionada
escola. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
José Maria Barros , Presidente - José Henrique - Gilmar Machado.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA
As nove horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Gil Pereira , Ailton Vilela e Bilac Pinto, membros da supracitada
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados Dimas
Rodrigues, Roberto Amaral e Elbe Brandão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência esclarece que a reunião se destina a ouvir o Prof. José Geraldo
de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES, e os Profs. Marina Queiroz
Ribeiro, Rosivaldo Antônio Gonçalves e Maria Cleonice Souto Freitas, Pró-
Reitores; Prof. Itagiba de Castro, Diretor do Hospital Universitário, e as
Profas. Ilva Ruas de Abreu e Tânia Maria Maia Fialho, Coordenadoras, que
irão prestar esclarecimentos sobre os projetos em andamento na
mencionada Universidade, bem como sobre a melhor forma de cooperação
entre a UNIMONTES e a Comissão de Ciência e Tecnologia. A Presidência
convida os expositores a tomar assento à mesa. Logo após, como autor do
requerimento que motivou esta reunião, tece suas considerações iniciais.
Com a palavra, os convidados discorrem sobre o assunto em pauta. 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, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
Aílton Vilela , Presidente - Luiz Femando Faria - Dimas Rodrigues.
ATA DA 21 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E

AÇÃO SOCIAL
As nove horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Wilson Pires e

' Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Estão presentes
também os Deputados Ajalmar Silva, Roberto Amaral e Hely Tarqüínio.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência passa à discussão e à votação de
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proposições de autoria da Comissão, O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento em que solicita seja realizado um ciclo de debates
sobre o tabagismo, o alcoolismo e as drogas ilícitas. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado. A seguir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento em que pede seja solicitado à Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral esclarecimento sobre a consultoria da
empresa Deloitte Touche Totmatsu Intemational, relativa a saneamento.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Silvio de Carvalho Mitre,
Carlos Henrique de Meio e Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, a Sra.
Cassilda Teixeira de Carvalho e os Srs. Ruy José Vianna Lage e Sólon
Pereira, respectivamente, Secretário da Habitação, Presidente da
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Agua e Esgotos -
ASSEMAE - t Diretor-Geral do DRH-MG, Presidente da Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES - seção de Minas Gerais,
Presidente da COPASA-MG e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Purificação e Distribuição de Agua e Serviço de Esgoto de Minas
Gerais - SINDAGUA -, sobre a avaliação do Seminário Saneamento E
Básico e convida-os para tomarem assento à mesa. A seguir, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento
que motivou os convites. Dando início aos pronunciamentos, o Sr. Sílvio de
Carvalho Mitre ilustra sua exposição com a projeção de transparências sobre
a situação habitacional de Minas Gerais. Os demais componentes da Mesa
tecem considerações sobre o assunto, conforme consta nas notas
taquigráfucas. Na fase de debates, fazem uso da palavra os Srs. Nilson Jorge
de Lima, representante do Município de Justinópolis; José Nélson de
Almeida Machado, da ABES-MG; Isabel Chiotti, representante do CREA-MG;
Evaristo Garcia, representante do Presidente da Comissão de Políticas
Urbanas da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Leo Helier, Pró-Reitor
Adjunto de Pós-Graduação da UFMG; Benerval Alves Laranjeira Filho,
Gerente da Divisão de Controle de Atividades de Infra-Estrutura da FEAM, e
Marcelo Libânio Coutinho, representante da Fundação Nacional de Saúde
em Belo Horizonte. Participam dos debates todos os Deputados presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e das autoridades, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
.Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jorge

Hannas.
ATA DA sia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE



FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze floras e quinze minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira e
Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A reunião se destina a ouvir os Srs. João Heraldo
Santos Lima, Secretário de Estado da Fazenda; Epaminondas Fulgêncio
Neto, Procurador-Geral de Justiça, e o Conselheiro João Bosco Murta Lage,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que irão prestar
esclarecimentos sobre as providências já adotadas com base no relatório da
Comissão Parlamentar de Inquérito para Proceder a Estudos sobre o
Processo de Apuração dos Índices do Valor Adicionado Fiscal - VAF - dos
Municípios do Estado de Minas Gerais e Apurar as Variações no VAF dos
Municípios de Contagem, Congonhas e Varginha. Nesse momento, registra-
se, também, a presença do Deputado Carlos Pimenta e dos Srs. José Ferraz,
Conselheiro-Corregedor do Tribunal de Contas; Jorge Schmidt, Chefe de
Gabinete da Secretaria da Fazenda; João Alberto Vizzotto, Diretor da
Superintendência da Receita Estadual; Jãnio Ramos, Coordenador do VAF;
Fábio Baeta da Costa, Chefe de Gabinete do Tribunal de Contas; Antônio
Eustáquio Rocha de Oliveira, Diretor Administrativo do Tribunal de Contas;
Eustáquio Augusto dos Santos, Assessor-Chefe de Comunicação Social do
Tribunal de Contas, e Renato Correia Brasil, Assessor da Presidência do
Tribunal de Contas. A seguir, os convidados fazem detalhada explanação
sobre o assunto, e o Presidente abre amplo debate entre os convidados e os
Deputados, conforme consta nas notas taquigráfucas. Após os debates, o
Presidente agradece aos convidados pelos valiosos subsídios prestados aos
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, 26 de junho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Roberto - Roberto

Amaral - José Braga - Sebastião Navarro Vieira - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.145/97
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Wilson Pires, o projeto de lei em apreço pretende
incluir no currículo do ensino médio a disciplina Primeiros Socorros.

Publicada em 1214197, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, na", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta tem por objetivo difundir a noção de primeiros

socorros entre os jovens estudantes. Para tanto, propõe que esse estudo seja
introduzido no currículo escolar como uma nova disciplina, a ser ministrada
obrigatoriamente em pelo menos uma das séries do ensino médio.

Para a análise da matéria, devemos buscar na Constituição da República
as normas pertinentes à repartição de competência entre os entes que
compõem a Federação.

Cumpre, primeiramente, evocar o art. 22, XXIV, da Carta Magna, que
atribui à União a competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases
da educação nacional.

Em vista dessa competência, os demais entes federados ficam sujeitos à
observância dos ditames da Lei n° 9.394, de 20112196, que institui as
referidas diretrizes. Esse recente ordenamento, revogando expressamente
as antigas Leis n°s 4.024, de 20112161, e 5.692, de 11/8/71, que tratavam da
matéria, introduziu uma significativa alteração no sistema de composição
curricular dos ensinos fundamental e médio. O ordenamento revogado, de
feição mais rígida do que o atual, definia criteriosamente o modo pelo qual
os estabelecimentos escolares deveriam estruturar os seus currículos plenos,
atribuindo exclusivamente aos Conselhos de Educação a competência para
tratar de tal particularidade.

O novo ordenamento, contudo, não manteve a mesma fórmula anterior,
abordando o tema de maneira mais flexível. Deixou que cada sistema de
ensino e os próprios estabelecimentos escolares compusessem livremente
os curriculos, tendo em vista as características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela, devendo apenas observar
uma base curricular nacional comum, a ser estabelecida pela União, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso é o que
dispõe o art. 90, IV, c/c o art. 26, da Lei n°9.394, de 1996.

Vê-se, com esses novos preceitos, que a competência para dispor sobre a
parte diversificada dos curriculos deixou de ser uma tarefa exclusiva dos
Conselhos Estaduais de Educação, conforme dispunha a legislação anterior.
Atualmente, tal competência pertence a cada sistema de ensino, que, nos
termos do § 20 do art. 80 da Lei n° 9.394, de 1996, tem ampla liberdade de
organização.
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Por outro lado, o art. 24 da Carta Magna, em seu inciso IX, confere aos

Estados membros competência concorrente para legislar sobre educação,
cultura, ensino e desporto. Essa mesma matéria não está, ainda, arrolada
pela Constituição do Estado entre as de iniciativa privativa de qualquer dos
Poderes.

Por sua vez, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, que é um
órgão normativo do sistema estadual de ensino, não detém, nos termos do
au. 206 da Constituição Estadual, nenhuma exclusividade para tratar da
parte diversificada do currículo escolar dos ensinos fundamental e médio.
Portanto, não havendo a Constituição Estadual delegado tal atribuição
exclusiva ao referido órgão do Poder Executivo, cabe ao Poder Legislativo
exercer plenamente a competência que lhe foi atribuída pelo ai. 24, IX, da
Constituição da República, legislando sobre educação e ensino, o que inclui
a prerrogativa de fazer inserir nos currículos qualquer disciplina, estudo ou
conteúdo que considerar relevante para a formação dos estudantes dos
níveis fundamental e médio de ensino.

Dito isso, no tocante à competência e à iniciativa, inexiste óbice
constitucional à tramitação da proposição em tela.

Todavia, verifica-se que o projeto apresenta uma impropriedade ao incluir
a noção de primeiros socorros como uma nova disciplina. Trata-se, na
verdade, de um conteúdo a ser inserido em uma das disciplinas já
existentes, tal como Ciências Físicas e Biológicas, que já dispõe da infra-
estrutura necessária, contando com professores e horários disponíveis para
oferecer esse estudo.

Ademais, o art. 20 do projeto fere o princípio da separação dos Poderes, ao
atribuir competências a órgãos do Poder Executivo. Ora, nos termos do ai.
90, XIV, da Caia mineira, cabe ao Governador do Estado dispor sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo, sendo de sua iniciativa
privativa, consoante determina a alínea "e" do inciso III do ai. 66, instaurar
processo legislativo dessa natureza.

Propomos, pois, as Emendas n°s 1 e 2. ao final deste parecer, para sanar
esses vícios.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.145197 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir
transcritas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao ai. V a seguinte redação:
"Ai. 1 0 - Será ministrado obrigatoriamente, em pelo menos uma das séries

do ensino médio, o estudo de Noções de Primeiros Socorros.".
EMENDA N°2
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Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 21 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias contados de sua publicação.".
Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - Ivair Nogueira -

Antônio Júlio.
PARECER SOBRE A EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI

N°1.146/97
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 1.146197 tem por

objetivo instituir a Medalha de Honra ao Mérito de Defesa dos Direitos
Humanos e dar outras providências.	 -

Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos e
Garantias Fundamentais, a matéria, sujeita à deliberação conclusiva das
Comissões, recebeu parecer pela aprovação, ocasião em que lhe foi
apresentada a Emenda n° 1, que deve ser apreciada por esta Comissão.

Fundamentação
A Emenda n° 1, de autoria do Deputado Durval Ângelo, visa a dar o nome

de Helena Grecco à medalha que o projeto de lei em causa pretende instituir.
Embora reconheçamos os nobres própositos dos trabalhos de D. Helena

Grecco, que foi uma das primeiras pessoas a defender os direitos humanos,
principalmente durante o regime de exceção, período durante o qual poucas
pessoas ousavam insurgir-se contra a ordem, achamos por bem não acatar a
emenda apresentada, tendo em vista os objetivos pretendidos pelo autor da
proposição.

Temos a certeza de que ele, ao apresentar a matéria, tinha em mente
instituir uma condecoração que fosse apartidária e não tivesse vínculo com
ideologia especifica. Acreditamos que, ao dar o nome de Helena Grecco à
insígnia, estaríamos identificando os agraciados com uma facção de
esquerda, pelo que a homenageada representa na política mineira.

Não sendo esse o objetivo do autor, reconhecemos inoportuna a Emenda
n° 1, apresentada pelo Deputado Durval Angelo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n°

1.146/97.
Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Miguel Martini, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 1997

ATAS

ATA DA 275a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1° DE JULHO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.284 a 1.288197 -
Requerimentos n os 2.224 a 2.228197 - Requerimentos da Comissão de
Saúde e Ação Social e de Educação (2), da Comissão Parlamentar de
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias que
Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual e dos Deputados Baldonedo
Napoleão e outros, Hely Tarqüínio, Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira e
Miguel Martini - Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo
Schettino (7) e Mauri Torres (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Cleuber Carneiro, Carlos Pimenta e Gilmar Machado - 22 PARTE
(ORDEM DO DIA): ? Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Baldonedo Napoleão e outros;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação
Final da Proposta de Emenda à Constituição n° 26196 e dos Projetos de Lei
n° 774196 e 1.230197; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimentos das Comissões de Saúde e Ação Social e de Educação (2) e
dos Deputados Maun Torres, Sebastião Navarro Vieira, Miguel Martini e Hely
Tarqüínio; aprovação - Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias que Envolvem o

°	Sistema Penitenciário Estadual; aprovação - 22 Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.180197;

!	apresentação da Emenda n° 23; encerramento da discussão; designação de
relator; utilização do prazo regimental pelo relator - Discussão, em turno

; único, do Projeto de Lei n° 1.181/97; questões de ordem; existência de
"quorum" para discussão; apresentação das Emendas n os 10 a 12;
encerramento da discussão; designação de relator; utilização do prazo

:	regimental pelo relator - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.182197; apresentação da Emenda n° 23; encerramento da discussão;

. designação do relator; utilização do prazo regimental - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n°1.183/97; apresentação das Emendas n os 14 a 21;
designação de relator; utilização do prazo regimental pelo relator -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.184197; encerramento da
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discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.185197; designação de
relator; apresentação da Emenda n° 1; emissão do parecer pela relatora;
questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
número regimental para continuação dos trabalhos; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.193197; designação de
relator; apresentação da Emenda n° 1; emissão de parecer pelo relator;
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Tró pia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14h15rnin, 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.

j3 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
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restrições.

Correspondência
- O Deputado Gados Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Nicodemos Falcão, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Sergipe, informando que essa Assembléia se fará representar na próxima
reunião da Comissão Parlamentar Interestadual para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - CIPE -' sugerindo que esta se
realize nesta Casa e que a depredação do rio São Francisco seja um dos
temas a ser debatido. (- A CIPE São Francisco.)

Dos Srs. Francelino Pereira, Senador, e Nilmário Miranda, Deputado
Federal, informando, em atenção a requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, que envidarão esforços para que as obras de asfaltamento da BR-
135, no Norte de Minas, não sejam paralisadas.

Dos Srs. Jaime Martins, Maria Elvira e Sérgio Miranda, Deputados
Federais, em atenção a requerimento dos Deputados Gilmar Machado e
Ronaldo Vasconcellos, expressando seu apoio à rejeição da proposta de
emenda à Constituição que prorroga o Fundo de Estabilização Fiscal - FEF -,
e os dois últimos encaminhando, respectivamente, cópia da Proposta de
Emenda à Constituição n° 449197 e o voto em separado apresentado na
reunião de 814197 da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados.

Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, em atenção a requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, encaminhando as informações prestadas pelo
Secretário-Geral do Governo de Minas Gerais.

Do Sr. Narciso Paulo Michelli, Prefeito Municipal de Ubá, encaminhando
copia de correspondência enviada ao Deputado Marcelo Gonçalves.

Do Sr. Paulo Rodrigues de Paiva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Boa Esperança, manifestando-se favoravelmente às reivindicações dos
policiais militares mineiros. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente da TELEMIG (2), informando, em
atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues (implantação de
telefonia móvel celular no Município de Mato Verde), que o pedido será
atendido em época oportuna; e, em atenção a requerimento do Deputado
Dinis Pinheiro (implantação do mesmo serviço no Município de lbirité), que a
ativação da telefonia móvel celular nesse município está prevista para julho
de 1997.

Do Sr. Antônio João dos Reis, Chefe do Departamento Estadual de
Operações Especiais - DEOESP-MG -, informando que o Sr. Carlos Eduardo
dos Reis não mais pertence aos quadros da Policia Civil do Estado. (- A CPI
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- Sistema penitenciário.)

Do Sr. Célio de Oliveira, Coordenador-Geral da Região Administrativa do
Alto Rio Grande, acusando o recebimento do Oficio n° 1.242197, desta Casa.

Do Sr. Jacques Schwartzman, Diretor do Instituto de Pesquisas
Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais - IPEAD -
informando, em atenção a oficio do Deputado Geraldo Nascimento
(solicitação de justificativas técnicas para os reajustes das tarifas praticadas
pela CEMIG e pela TELEMIG), que esse Instituto se propõe somente a
pesquisar a variação dos preços praticados, com o objetivo de gerar o índice
de Preços ao Consumidor de Belo horizonte.

Do Sr. Byron Costa de Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste,
agradecendo, em atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira, a
distinção de uma reunião especial desta Casa em sua homenagem,- em vista
dos serviços prestados pelo Banco aos pequenos agricultores do Norte de
Minas.

Da Sra. Luciana Mundim de Manos Paixão, Gerente de Assuntos
Tributários do Sistema FIEMG, em atenção a oficio da Comissão de Defesa
do Consumidor, agradecendo convite para participar de reunião sobre a
criação do Setor de Defesa do Consumidor. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Govemador do

Estado, informando o recebimento do Ofício n° 1.164197, desta Casa, e
esclarecendo que o assunto foi encaminhado â Secretaria de Administração
para exame.

CARTÕES
Da Sra. .Júnia Marise, Senadora, expressando seu repúdio â proposta do

Governo Federal de proogar por dois anos o Fundo de Estabilização Fiscal
- FEF.

Do Sr. Eliseu Resende, Deputado Federal, encaminhando um exemplar da
publicação A Política Nacional de Energia e a Nova Lei do Monopólio do
Petróleo".

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Mesa passa a receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas â Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.284197

Modifica o inciso VII do art. 8 0 da Lei n° 11.397, de 6 de janeiro de 1994,
que dispõe sobre o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA - e dá
outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.	O inciso VII do art. 50 da Lei no 11.397, de 6 de janeiro de 1994,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 80. Integram o grupo coordenador

VII - 3 (três) representantes da sociedade civil, membros do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, indicados em plenária do
órgão, o Serviço Social da Indústria - SESI - e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI -, por suas diretorias regionais em Minas
Gerais.".

Sala das Reuniões, 27 de junho de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A inclusão dos órgãos representativos do setor de

desenvolvimento social e profissional da indústria mineira complementa a
representatividade do Grupo Coordenador do Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA -, tendo em vista terem suas ações voltadas para o
desenvolvimento da mão-de-obra juvenil do Estado. Ademais, o esforço que
vem realizando esse segmento é complementar à ação governamental.
representando, portanto, a concretização do trabalho de parceria entre a
iniciativa privada e o Governo de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde e Ação
Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.285197
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da matéria Língua Espanhola

nos currículos do ensino fundamental das escolas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam as escolas estaduais obrigadas a adotar, nos currículos do

ensino fundamental, a matéria Língua Espanhola.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: A educação é uma das condições para o desenvolvimento

nacional.
Com a criação do MERCOSLJL, o Brasil percebeu que é o único pais

latino-americano a se expressar em português. O modelo educacional do
País nunca privilegiou o ensino do espanhol nas escolas, enfatizando
idiomas considerados universais, como o inglês e o francês. Com  a
concretização do MERCOSUL, a língua espanhola passou a ser a língua
oficial das negociações, e nós, brasileiros, estamos, a cada dia, procurando
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cursos especializados para aprendê-la.

O espanhol é uma língua universal e precisa fazer parte do cotidiano das
crianças e dos adolescentes brasileiros. Além disso, a bibliografia do idioma
espanhol é extensa e extremamente rica.

De acordo com dados oficiais, a demanda por cursos de espanhol cresceu
assustadoramente nos dois últimos anos.

Existe uma proposta, de professores da Faculdade de Letras da UFMG,
para que seja incluído o espanhol como idioma opcional de seus vestibulares
a partir do próximo ano.

Além disso, a experiência da língua espanhola nos cursos de 1 0 grau nas
escolas do Sistema Arquidiocesano está sendo extremamente positiva, com
aproveitamento elevado por parte de adolescentes e crianças.

Por tratar-se de reivindicação das mais justas, espera o signatário merecer
dos nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.286197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Desportiva do

Bairro Novo Horizonte, com sede no Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e

Desportiva do Bairro Novo Horizonte, com sede no Município de ltaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Dilzon Meio
Justificação: A Associação Comunitária e Desportiva do Bairro Novo

Horizonte, com sede no Município de ltaúna, é uma entidade que visa
estimular o progresso cultural, o lazer, a recreação, a preservação e a defesa
do meio ambiente e, primordialmente, prestar assistência social em todo o
Estado de Minas Gerais.

A referida entidade não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício especifico de suas
funções. Além disso, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a
dirigentes, associados ou mantenedores. Todo resultado de rendas apuradas
é empregado no atendimento beneficente e gratuito da comunidade.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.287197

Declara de utilidade pública a Ação de Assistência Social Canaã, com sede
no Município de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Ação de Assistência Social

Canaâ, com sede no Município de João Monlevade.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Antônio Roberto
Justificação: A Ação de Assistência Social Canaã, fundada em 2713184,

tem desempenhado, ao longo desses 13 anos de funcionamento, importante
papel de assistência social no Município de João Monlevade.

Em 5112195, foi declarada de utilidade pública municipal, por meio da Lei
n o 1.304 e, agora, deseja também o título no âmbito estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.288197
Declara de utilidade pública a Sociedade Educacional Mendonça e Silva,

com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Educacional

Mendonça e Silva, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Roberto Amaral
Justificação: Fundada em 1013178, a entidade em questão vem

contribuindo de forma decisiva para o bem-estar do portador de deficiência
física no Município de Montes Claros.

Para atingir seus objetivos, poderá se organizar em tantas unidades de
prestação de serviços quantas se fizerem necessárias. Por isso, conta com a
Clínica Pedagógica Padre Chico e com o Centro Pedagógico Capelo Gaivota
para atenderá demanda existente.

Por cumprir suas finalidades estatutárias e sociais no que c.onceme às
atividades assistenciais e filantrópicas, a Sociedade Educacional Mendonça
e Silva é plenamente merecedora do título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

N° 2.224197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à abertura de linha de crédito
especial nos bancos estaduais para os concessionários de transporte coletivo
intermunicipal de caráter domiciliar nos municípios recém-emancipados. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.225197, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que autorize o DER-
MG a realizar obras no trecho de rodovia que liga o Município de Itapecerica
à BR-494. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.226197, do Deputado Djalma Dinjz, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
doação de uma viatura policial ao destacamento militar do Município de São
Sebastião do Anta.

N° 2.227197, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
doação de uma viatura policial ao destacamento militar do Município de São
Domingos das Dores.

N°2.228/97, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas â
doação de uma viatura policial ao destacamento militar do Município de
Nanuque. (- Distribuídos à Comissão de Defesa Social.)

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de
Saúde e Ação Social e de Educação (2), da Comissão Parlamentar de
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que
Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual e dos Deputados Baldonedo
Napoleão e outros, Hely Tarqüínio, Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira e
Miguel Martini.	 -

COMUNJICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Paulo Schettino (7) e Mauri Torres (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro.
• Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados: presidindo

a Casa, participei das 'démarches", dos entendimentos e de todo o processo
relativo aos episódios marcantes dos últimos e dolorosos dias vividos por
Minas. E é nessa condição que falo hoje aos meus pares e ao nosso povo,
num testemunho e numa reflexão, que, obrigatoriamente, temos de fazer.

Quando os notáveis da Comissão Afonso Arinos, encarregada da
elaboração do anteprojeto da Constituição Federal, cogitaram de extinguir as
Polícias Militares, em Minas Gerais levantou-se um brado altissonante: "A



rÃ'

45
Policia Militar de Minas é intocável". A reação candente era a síntese da
solidariedade do povo mineiro à instituição que está incrustada na sua
história como participe ou modeladora dos fatos que mais a enobreceram; à
corporação presente na gênese e no desenvolvimento social das
comunidades mineiras como mantenedora da ordem pública e da segurança
dos cidadãos e como elemento indissociável da sua vida cotidiana. Aquela
época, pesquisa realizada e depois repetida, em cada Estado, por
credenciados órgãos da imprensa nacional comprovava que a PMMG era,
com alto índice de superioridade sobre as demais, a que ostentava, em todo
o Brasil, o maior grau de estima e confiabilidade. Com a mesma altivez com
que as montanhas de Minas compõem a sua paisagem física, a PMMG
integra a sua paisagem humana e social como símbolo da fidelidade aos
mais caros valores do povo mineiro. Não é apenas o eficiente órgão de
prestação de segurança e proteção, mas uma instituição amalgamada ao
cotidiano de cada cidadão e do povo. Em cada rincão do Estado, dia e noite,
ao sol causticante, às intempéries do tempo, sempre se encontra a presença
amiga e benfazeja do PM.

Em certos momentos da vida de pequenas comunidades mineiras, foi e
ainda é o soldado o único representante da autoridade, da lei, da ordem e do
direito. Pelo que tem de épico e inusitado aos olhos de hoje, quase desafia a
credulidade afirmar que, até há pouco mais de meio século, longínquos
pagos do nosso Estado, muitas vezes, somente eram alcançados pelos
soldados neles destacados, após longa marcha, dias seguidos, a pé.
Sobrevivem, ainda, no quadro de reformados da PMMG, esses agentes da
construção de Minas, bandeirantes da ordem dos tempos heróicos.

Resumindo nossa sociologia política, sentenciava o Prof. Alberto Deodato,
inesquecível mestre de tantas gerações, que "não há democracia sem o
cabo de polícia". Na verdade, desde o píncaro da figura exponencial do
alferes Tiradentes, patrono da Nação brasileira, ao soldado mais humilde, a
PMMG, ao longo de bissecular existência, tem sido a fiadora da vida política
e o esteio das instituições civis. Hoje, são tantas e multiplicadas as formas
de sua atuação, que seria muito difícil, senão impossível, isolar alguma
atividade na vida do Estado em que não se requisite a sua presença. Por
isso mesmo, ela não pertence ao Governo, nem aos que a integram, nem a
si mesma. Proclamo, com orgulho, que é patrimônio do povo mineiro.
Cumpre a todos contribuir para que se mantenha incólume nos seus
princípios e preservada na sua imagem.

Causa estremecimento, portanto, constatar que fatos atuais estariam
ameaçando atingir sua estrutura moral, fincada em quase dois séculos e
meio de sacrifício, heroismo, lealdade e disciplina. Por mais que se avaliem
e se tenham em apreço os motivos dos fatos novos, não alcançam



46
compreensão, nem encontram justificativa os atos que possam feri-ia e
contaminá-la. Por mais relevantes e justos que sejam ou possam ser os
motivos invocados, nenhum absolve ou toma venial o grave pecado de
macular as tradições da corporação que a fizeram tão respeitada e admirada
em todos os tempos e circunstâncias.

"O homem vive no soldado com todos os direitos e deveres dos seus
cidadãos" - dizia Esmeraldino Bandeira. O militar está sujeito às vicissitudes
humanas, padece as carências das limitações financeiras para a manutenção
da família e são legítimas as aspirações de uma vida situada em padrões
dignos não só como retribuição pelo valor, risco e sacrifício da sua função,
como também para que possa exercitá-la com equilíbrio, devoção e
honestidade.

Distingue-se o militar do civil pelos limites que a sua condição lhe impõe.
E, na essência, pela formação, vínculo e destinação, um cidadão diferente.
O "estado milita( - isto é, a "condição de militar - sujeita o indivíduo que
dela se reveste à estrita observância de normas jurídicas, morais e até
sociais que regem sua conduta, levando-o a forjar um sentido de vida nobre
e elevado, baseado no acendrado espírito de abnegação, sacrifício e
obediência. Impõe aos que se consagram à carreira militar obrigações
rigorosas e restrições cuja estrita observância é indispensável â existência
de uma disciplina enérgica, princípio vital que anima a alma das instituições
armadas, capaz de atuar como núcleo cristalizador de toda sua estrutura.

Constitui a disciplina para o militar a primeira regra de vida. Não denigre
quem a observa, pois é imposta pela condição escolhida, nem o afeta em
sua inteireza de ser humano, em sua dignidade e em seus direitos como
cidadão. A pronta obediência e o respeito aos superiores não estão sujeitos a
julgamentos, por parte dos subordinados, das qualidades ou do valor da
autoridade, ou a condicionamentos de qualquer natureza. Se assim não fora,
cada um poderia atribuir-se razões subjetivas para atentar contra a disciplina
e a hierarquia, sem as quais o corpo armado converte-se em bando. A essas
normas sujeitam-se os militares de todos os graus, em qualquer condição, da
ativa, reserva ou reformados. A patente, mesmo do mais alto posto, não
outorga o poder de afrontar os princípios básicos da vida militar porquê a
eles estão todos igualmente jungidos, acima de quaisquer condições
pessoais. Ao contrário, o dever do exemplo reforça-lhe a obrigação de
preservá-los, porque, se o superior atenta contra eles sob a invocação de
motivos supostamente convincentes, os de menor grau hierárquico poderiam
igualmente valer-se das mesmas justificativas para atos de insubordinação,
e todos se lançariam na vala comum da indisciplina e do desvalor. Mesmo
pessoas à periferia da vida militar se animariam â intromissão em assuntos
internos, diminuindo a autoridade e a respeitabilidade daqueles a quem cabe
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a responsabilidade de considerá-los e equacioná-los.

Em determinado momento, até os motivos mais ponderáveis poderiam
comprometer-se ante a exaltação mal conduzida ou ao cultivo do vedetismo
ou a vinculação a projetos personalíssimos em favor dos quais as mais
nobres causas ou as razões mais ponderáveis podem ser manipuladas com
o comprometimento de todos. Não se ajusta, pois, ao militar a postura
reivindicatória do líder sindical, nem se lhe assenta a desenvoltura pública do
político. A forma e os canais pelos quais devem ser conduzidos os justos
reclamos dos seus interesses e a manifestação de suas inquietudes devem
ser, necessariamente, impessoais, sempre respeitosos dos preceitos
regulamentares. Só por essa via se reforça a unidade, se unifica a ação e lhe
dá força e teor moral.

Sís. Deputados, essas considerações me vêm, neste momento de
apreensão, autorizadas pela experiência vivida na Constituinte mineira,
quando, no exercício da Presidência da comissão temática incumbida da
elaboração do relatório a respeito das questões ligadas ao capitulo da
segurança pública, pude aquilatar pessoalmente a excelência da estrutura
operacional e profissional da Policia Militar, muito acima do que o mais
favorável julgamento me autorizava supor, deixando-me profundamente
impressionado e acentuando-me a certeza de que, com a relevante
contribuição da admirável Polícia Civil, o povo mineiro tem motivo para
confiar nos seus órgãos de segurança. Exorto, portanto, as autoridades, os
organismos públicos e privados, as lideranças responsáveis da sociedade, a
imprensa e o povo a que façam meditada reflexão sobre as conseqüências
imprevisíveis para as instituições civis e a vida política do Estado e nacional
se a PMMG tiver suas bases morais destruídas.

Todos esses motivos autorizam-me a fazer a advertência, séria e grave, de
que, nesse momento de afirmação da vida democrática, não se pode causar
maior mal a Minas Gerais e ao Brasil do que contribuir, de alguma forma,
para que os alicerces e o prestígio da Polícia Militar, edificados secularmente
por exemplo de abnegação, serviço e grandeza, sofram atentados. A todos,
sob pena de criminosa omissão e descomprometimento com o nosso

; destino, incumbe o dever de atuar para que, acima de quaisquer
considerações ou motivos invocados, prevaleça o estado de direito, que
pressupõe a ordem e o respeito à Constituição, às leis e às autoridades
constituídas. Louve-se a atitude do Governador Azeredo, que, com paciência
e alta dose de democracia, conduziu todo esse processo. Interpretando,
assim, os sentimentos do povo mineiro, reafirmo que a PMMG é intocável, já
que é patrimônio inalienável de todos nós. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
0 Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
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Legislativa, Deputado Romeu Queiroz, Srs. Deputados, profissionais da
imprensa, antes de abordar propriamente os temas de hoje, gostaríamos de
cumprimentar o Deputado Cleuber Carneiro por sua posição equilibrada, por
seu discurso que reflete exatamente a importância do momento que o
Estado de Minas está vivendo. V. Exa. foi muito feliz no seu
pronunciamento, pois mostra e espelha tranqüilamente a posição desta Casa
Legislativa, quando todos esperamos, acima de tudo, a seriedade e a
sobriedade que o momento exige não só das autoridades do Poder
Executivo como também do Poder Legislativo, em favor do povo e da
sociedade mineira. Parabéns, Deputado Cleuber Carneiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na semana passada, estivemos em
Brasília acompanhando alguns temas e fazendo algumas reivindicações
importantes para o nosso Estado, especificamente para o Norte de Minas,
em companhia do Deputado Federal Femando Diniz. Entre os vários
assuntos que abordamos com os Ministérios dos Transportes e da Saúde,
gostaríamos de comentar dois temas que se sobressaíram e que
representam, acima de tudo, alguns investimentos importantes para o Norte
de Minas. O primeiro deles refere-se ao projeto de lei que trata da inclusão
dos municípios do vale do Jequitinhonha na Área Mineira da SUDENE.

Assistimos a cena inédita na Câmara Federal, uma cena que nunca
aconteceu e que tampouco vai se repetir: a derrota da Bancada de
Deputados Federais do Nordeste brasileiro para os Deputados de Minas!
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O projeto estava em pauta para
ser votado na quarta-feira próxima passada e, por indicação da Liderança do
PFL, por meio do Deputado Inocêncio de Oliveira, foi apresentado
requerimento sugerindo a prorrogação e a postergação da votação da
inclusão vale do Jequitinhonha na Área Mineira da SUDENE. Pela primeira
vez na história daquela Casa, os Deputados Federais de Minas Gerais
impuseram à bancada nordestina esmagadora derrota de 268 votos a 107, e
o projeto não pôde ser prorrogado da forma como a bancada nordestina
queria. O projeto vai entrar em votação a partir da primeira semana de
agosto e ai, sim, será necessária a presença marcante e maciça dos nossos
parlamentares.

Gostaria, Sr. Presidente, de destacar, entre outros, a figura do Deputado
Federal Aécio Neves, Líder do PSDB; do Deputado Federal, pelo PMDB,
Fernando Diniz; do Deputado Federal, pelo PT, Nílmário Miranda, e do
Deputado Federal! pelo PTB, Paulo Heslander, que agiram no momento
certo, com muita força, com muita personalidade e conseguiram convencer
os outros Deputados a votarem a favor da inclusão do vale do Jequitinhonha
na Área Mineira da SUDENE.

Mas houve um aspecto negativo desse episódio. Nenhum Prefeito,
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nenhum Vereador do vale do Jequitinhonha estiveram presentes na Câmara
Federal em defesa desse projeto, que é de suma importância para essa
região do Estado de Minas Gerais. Paralelamente a essa votação, estava
acontecendo a votação de um outro projeto que previa a união civil de
pessoas do mesmo sexo. E aí, sim, estiveram presentes centenas de
pessoas interessadas em sua aprovação, fazendo um verdadeiro °lobby"
junto aos Deputados Federais, fazendo uma grande pressão sobre a Câmara
dos Deputados. Eram pessoas interessadas na votação de projetos que
previam a união de homossexuais. E o projeto, que é de interesse de Minas,
que é de interesse de dezenas de municípios do vale do Jequitinhonha, esse
vale tão explorado politicamente, essa região pobre, que tem na sua inclusão
na Área Mineira da SUDENE uma das poucas oportunidades de darmos
àquelas pessoas os verdadeiros títulos de "cidadãos brasileiros".

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Agradeço ao Deputado Carlos
Pimenta a concessão desse aparte.

Gostaria de fazer algumas colocações antes de V. Exa. concluir seu ponto
de vista. O projeto que inclui o vale do Jequitinhonha na área da SUDENE,
feito pela Senadora Júnia Marise, é excludente. O vale do Mucuri ficou, mais
uma vez, esquecido. E o vale do Mucuri mantém as mesmas características
do vale do Jequitinhonha, não só climáticas e territoriais como também os
mesmos problemas de ordem social. Gostaria de dizer-lhe que essa
exclusão, que a Senadora faz em seu projeto, vem de encontro aos anseios
do povo daquela região. O Deputado Aécio Cunha, que foi o representante
legítimo dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, através de
projeto, tentou incluir essas regiões na área da SUDENE sem sucesso.
Quero dizer a V. Exa. que tentaremos, junto com um grupo de pessoas que
lutam pela região, mobilizar a vontade da Senadora ou encontrar algum
Deputado que queira apresentar uma emenda nesse projeto, em Plenário,
para que se taça justiça àquela região tão desassistida, que é a região do
Mucuri. Aqui defendi a inclusão do vale do Jequitinhonha na SUDENE, tendo
sido o primeiro Deputado a assinar a solicitação feita pela brava Deputada
do PT, Maria José Haueisen, acompanhado por esses valentes Deputados
do Norte de Minas, dos quais faz parte V. Exa. Gostaria de solicitar-lhe que
envidasse esforços em beneficio, também, do vale do Mucuri. Vamos fazer
justiça. Vamos mostrar à bancada dos nordestinos que o Brasil precisa
diminuir as desigualdades existentes entre as regiões, e só através de
recursos da SUDENE aplicados na geração de empregos é que poderemos
fazer essa transformação. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. e queria,
complementando o meu raciocínio e o raciocínio do Deputado Wilson Pires,
dizer que, muitas vezes, na vida pública ou na iminência de uma grande
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conquista, é necessário que não só nós, lideranças regionais, Deputados,
Governadores, possamos fazer o encaminhamento da defesa de situações
iguais a essa, que presenciei em Brasília. É necessária a participação do
povo. Já se foi o tempo em que as coisas caíam de mão beijada. Acho que
todas as grandes conquistas são talhadas em cima de um trabalho sério e
persistente e com o respaldo popular. Sentimos tristeza, Wilson Pires, ao
presenciar esse momento histórico para o Vale do Jequitinhonha e notar as
galerias totalmente abandonadas, sem a presença de um só Prefeito e do
Poder Legislativo daquela região, nas pessoas dos Vereadores locais.

Acho que muitas vezes o estimulo do Deputado Estadual e Federal tem
um certo limite. Se não há o respaldo, o acompanhamento, a pressão e a
busca da população por melhores condições de vida, chega-se a um ponto
em que não podemos mais culpar os parlamentares federais. Presenciei
essa cena e vi a dura luta dos partidos políticos nas pessoas das lideranças
do Estado de Minas Gerais. Vi o Deputado Aécio Neves rebelando-se contra
os seus comandados do Nordeste; o Deputado Fernando Diniz fazendo um
apelo veemente à Bancada do PMDB e aos seus Deputados do Nordeste,
mostrando que Minas Gerais, a Minas do Vale do Jequitinhonha, é a mesma
Minas da pobreza do Nordeste brasileiro, mas não vi as galerias atuando em
função dessa reinvindicação. Por isso mesmo faço este apelo. Vamos fazer
uma correspondência a cada Prefeito do Vale do Jequitinhonha, a cada
Vereador para que possam assumir a sua parcela de responsabilidade e
possam lotar as galerias da Câmara Federal, em defesa dessa
reinvindicação, que é a mais legítima possível, porque, se não, o Vale do
.Jequitinhonha continuará sendo o vale da exploração política, das caravanas
demagógicas, para poder exaltar apenas a pobreza daquela região e nunca
mostrar que é uma região rica, de grande potencial; citamos como exemplo
a construção da barragem de lrapé, que foi proposta na audiência pública de
Cristália, neste fim de semana.

Termino meu pronunciamento, Sr. Presidente, até mesmo emocionado,
neste momento, ao usar a tribuna da Assembléia Legislativa e dizer que o
Governador de Minas é um homem que luta para diminuir as desigualdades
e injustiças em todas as partes do Estado, e que esta Casa é solidária ao
trabalho do Sr. Governador. Fazemos coro à bancada dos Deputados
Federais, mas é necessário também que a população, os Prefeitos e os
Vereadores assumam as suas responsabilidades, ajudem o Governador
Eduardo Azeredo, ajudem o Estado, propondo ações políticas,
principalmente neste momento difícil por que passa o nosso Estado e o
nosso grande Governador. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
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Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, ocupo a tribuna nesta tarde
para fazer um comentário a respeito da entrevista concedida pelo
Governador do Estado, Eduardo Azeredo, ao órgão oficial da imprensa do
Estado, o "Minas Gerais." Acho que todos viram essa entrevista, que foi
publicada no sábado, dia 28 de junho. Gostaríamos de comentar sobre essa
entrevista que S. Exa. o Governador concedeu, avaliando a crise que o
Governo teve com a Polícia Militar. Ao mesmo tempo, S. Exa. fez uma
avaliação sobre a situação financeira do Estado.

E interessante, porque quando ocupamos a tribuna por algumas vezes aqui
e dissemos que a situação financeira do Estado era difícil, que a
renegociação da dívida não era a melhor, que tínhamos perdido dinheiro
com a Lei Kandir e que o Governo do Estado também estava abrindo mão
do FEF, alguns Deputados disseram que estávamos equivocados. Disseram
que estávamos aumentando, que não tínhamos os números reais e
estávamos falseando. Tive até um debate áspero com o Secretário da
Fazenda, João Heraldo Lima, nas comissões técnicas. Tive ainda um debate
ríspido com o Secretário Cláudio Mourão, na última vez que S. Exa. esteve
na Casa, durante a tramitação do projeto que autorizava o Governador do
Estado a fazer ajustes nos salários. S. Exa. disse que eu estava inventando
e que o Governo tinha ganho dinheiro com a Lei Kandir. E disse ainda que
não perderíamos nada com o FEF.

Leio a entrevista do Sr. Governador e noto que S. Exa. fala que o Estado
está perdendo dinheiro e que só a Lei Kandir, por exemplo, tirou
R$400.000.000,00 de Minas. E preciso fazer uma correção para o Sr.
Governador - parece que os Srs. Secretários não tiveram tempo de passar
os dados corretos a ele. O Governo perde R$400.000.000,00, mas recebe
uma reposição de cerca de R$12.000.000,00 ao mês do Governo Federal,
perfazendo R$140.000.000,00 anuais- Conforme o Governador disse: "Há

' dois anos e meio, falamos nela, e nada sai- A única mudança substancial até
agora foi o fim do imposto sobre exportação, que gerou ónus para os
Estados. Minas Gerais perdeu R$400.000.000,00 por ano com o fim do
imposto. Isso para quê? Para dar estabilidade ao real, para a economia

;	brasileira. Quer dizer, os Estados já fizeram tudo o que podiam fazer'. São
palavras do Governador do Estado, Eduardo Azeredo.

Perguntaria ao Deputado Miguel Martini, que na época disse que não
haveria perda - ele deve estar em reunião de comissão, espero que depois
S. Exa. me responda. Solicitaria também ao Deputado Arnaldo Penna, Líder
do PSDB, que explicasse ao povo de Minas essa situação.

Naquela oportunidade, dizíamos que o Governo estava abrindo mão de
receita e que não podíamos ficar aqui votando apressadamente. Gostaria de
saber por que o Governador do Estado, naquela época, mandou que se
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votasse o projeto em regime de urgência. Agora o Governo fica chorando.
Antes de fazer as coisas, o Governador deveria pensar. Tudo bem ficar
reclamando depois. Concordo com S. Exa., agora sim. Ele está fazendo o
que queríamos que fizesse corno Governador do Estado. O Governador está
levantando a cabeça, a cabeça do povo mineiro para dizer que o Governo
Federal não pode continuar esmagando os Estados e municípios. Ternos que
fazer um trabalho contra a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal, Os
servidores públicos não agüentam mais pagar essa conta. Não podemos
deixar o servidor continuar pagando essa conta. No entanto, o Governo do
Estado está abrindo mão de receita. São palavras do Governador do Estado.
Mas quem assim o quis foi S. Exa., que enviou o projeto para ser aprovado
apressadamente pela Casa.

Gostaríamos de discutir essas questões com os técnicos do Governo. Não
somos contra os técnicos. Eles são fundamentais para nos assessorar e
ajudar. A Assembléia Legislativa tem técnicos muito competentes.
Infelizmente, os técnicos que estão assessorando o Governador do Estado, e
entre eles os Secretários da Administração e da Fazenda, foram
incompetentes e orientaram mal quando pediram que votássemos - mas a
Bancada do PT votou contra - a favor de que o Estado abrisse mão de
receita. Agora, o Estado, em virtude de passar por dificuldades, está
apertando e arrochando cada vez mais a vida dos servidores.

Para encerrar, eu gostaria de conclamar os Deputados e as Deputadas
para discutirmos a situação financeira do Estado. Ela é grave. A
renegociação da dívida foi ruim, e agora o Governo quer negociar, quer
mudar. Eu me senti constrangido, porque o Governador Eduardo Azeredo
está recebendo um "não' do Secretário Administrativo do Ministério da
Fazenda. Apesar de todo o respeito que tenho pelo Secretário, Sr. Pedro
Parente, apesar de todo o respeito que tenho por um técnico, por um
funcionário de carreira do terceiro escalão, colocado pelo Governo Federal, o
Governador de Minas deve conversar diretamente com o Ministro da
Fazenda, não deve se sujeitar a outros funcionários. Ele deve conversar
direto com aquele que decide, não pode ficar de joelhos diante de um
Assessor do Ministro, que disse que não irá mexer em nada, a fim de
continuar penalizando a nossa economia e o povo de Minas.

Portanto, conclamo esta Assembléia Legislativa a tomar uma posição, pois
não podemos deixar que um Secretário do Ministério da Fazenda diga um
"não" ao Governador de Minas, que é o segundo Estado da Federação.
Precisamos negociar com quem decide, isto é, o Presidente da República ou
o Ministro da Fazenda. O Governador do Estado deve ter mais ousadia, não
pode se sujeitar a esse tipo de situação. Por isso é que criticamos. O
Governador é muito tímido, ele não consegue colocar Minas Gerais no lugar
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que o nosso Estado merece. Fico feliz porque, pelo menos, os tucanos estão
abrindo o bico. Isso já é alguma coisa, pois já estamos ganhando mais gente
para nos ajudar a dizer ao Governo Federal que a política está equivocada e
que é necessário fazermos ajustes, modificações. No entanto, o Governador
não pode continuar se sujeitando a receber ordens de funcionários de
segundo e terceiro escalões. Ele deve ir direto ao Ministro e dizer que essa
situação deve mudar.

Para encerrar de vez, eu gostaria de dizer que hoje vamos iniciar as
negociações salariais dos servidores públicos. Espero, sinceramente, que os
Secretários Agostinho Patrús, João Heraldo e Cláudio Mourão, a comissão
de Deputados e os servidores públicos possam estabelecer uma negociação
séria a respeito do salário, sem essa idéia de abono de R$45,00. Precisamos
de uma política salarial clara, com ajustes, que acabe com as distorções.
Portanto, espero que o Governo do Estado tenha aprendido, que ele não
espere a morte de uma professora, de um médico, de um enfermeiro ou de
qualquer servidor para depois negociar. Vamos trabalhar agora. Estamos
fazendo um alerta. Não vamos esperar a greve geral a partir de 20 de
agosto- Vamos começar a resolver os problemas agora, porque depois que
acontecerem manifestações e tragédias não irá adiantar reclamar e chorar o
leite derramado. Temos de discutir agora. Temos tempo, temos condições, e
o Governo que me desculpe, pare de abrir mão de receita, porque, assim, irá
sobrar dinheiro para fazer uma negociação séria com os servidores.

E esse o alerta que gostaríamos de fazer. Queremos dizer que essa
entrevista foi extremamente esclarecedora, e o dinheiro existe. No entanto, o
Governador do Estado não pode ficar abrindo mão para o Governo Federal a
fim de garantir a estabilidade da moeda. E preciso haver estabilidade, mas
ela não pode significar o sacrifício dos nossos servidores públicos. Muito
obrigado.

r PARTE (ORDEM DO DIA)
i a Fase

Abertura de Inscrições

	

•	O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
; passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr Presidente
Esta Presidência, considerando que os graves fatos envolvendo as Polícias

Militar e Civil exigem um repensar das estruturas de funcionamento dessas
instituições;

considerando que as manifestações que acompanharam os fatos refletem



54
questões além da campanha salarial;

considerando que a política de segurança pública perpassa pela reflexão
tanto sobre a formação profissional como também sobre a natureza militar
das polícias;

considerando que a discussão nacional sobre a falência do sistema
penitenciário está diretamente vinculada à concepção da política de
segurança pública e do que fazer com o delinqüente para recuperá-lo e
reintegrá-lo à sociedade;

considerando que os últimos acontecimentos devem servir de parâmetro
para a formulação de diretrizes capazes de enfrentar francamente os novos
desafios que se impõem neste momento de crise política;

considerando que a política de segurança pública deve ser construída com
o envolvimento de todos os segmentos da sociedade;

resolve que a Assembléia Legislativa abrirá o debate com a sociedade
sobre o repensar das instituições da Polícia Militar e da Policia Civil,
realizando o Fórum Técnico A Polícia no Estado de Direito, no mês de
agosto do corrente ano, sob a coordenação das Comissões de Administração
Pública, de Defesa Social e de Direitos e Garantias Fundamentais.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Mauri Torres (2) - falecimento
dos Srs. Fabiano Firmiano Santos, em Paula Cândido, e Luiz de Almeida,
em Barão de Cocais; e Paulo Schettino (7) - falecimento dos Srs. José Jonas
dos Passos, Roselino de Moura Franco, Olinto de Almeida Souza, Antõnio
Onofre Silveira, Roberto da Costa Carvalho, Fernando Accorci e José Nei
Avelar Junqueira, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Baldonedo Napoleão e

outros, solicitando seja realizada reunião especial para comemorar os dez
anos da Fundação de Ensino Superior de São João dei-Rei - FUNREI. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art.
244 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

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

por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à
Constituição n° 26196, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que
revoga o § 70 do art. 53 da Constituição do Estado (A promulgação.), e dos
Projetos de Lei n°s 774196, do Deputado Luiz Antônio Zanto, que disciplina a
administração de medicamento a aluno nas escolas públicas estaduais e dá
outras providências, e 1.230197, do Deputado Miguei Martini, que autoriza a
abertura de crédito suplementar para a dotação orçamentária Encargos
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Gerais do Estado, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda (A sanção.).
Votação de Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,
requerimentos das Comissões de Saúde e Ação Social e de Educação (2),
em que pede seja enviado ofício aos Ministros da Educação e do Desporto,
da Saúde e da Administração Federal e da Reforma do Estado, solicitando
providências para que sejam resolvidos, com a máxima urgência, os
problemas referentes ao Hospital das Clínicas da UFMG; seja enviado ofício
à UNALE, demonstrando a preocupação desta Casa com relação aos
problemas que afetam o Hospital das Clínicas da UFMG e solicitando que a
questão seja discutida pelas demais Assembléias congregadas pela entidade
(Oficie-se.); e pelos Deputados Mauri Torres, solicitandoseja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.218197, que
estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimento das
empresas controladas pelo Estado para o exercício de 1998 (LDO);
Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei n° 1.045196, de sua autoria, que autoriza o
Estado a doar ao Município de Poços de Caldas os imóveis que menciona e
dá outras providências; Miguel Martini, solicitando seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 934196, de sua autoria, que
estabelece condições para que associações ou fundações sejam declaradas
de utilidade pública estadual; e Hely Tarqüínio, solicitando que o Projeto de
Lei n° 1.279197, que dispõe sobre ajuda de custo a servidores do quadro da
Fundação Clóvis Salgado, seja apreciado conjuntamente pelas comissões a
que foi distribuído; e da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo
de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema
Penitenciário Estadual, solicitando a suspensão do prazo de funcionamento
da Comissão do dia 25/6/97 ao dia 418197 (Cumpra-se.).

Y Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ? Fase, a Presidência

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

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

1.180197, do Governador do Estado, que altera a denominação do
Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais para
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, dispõe sobre sua reorganização e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas n as 1 a 4. que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação com as Emendas n% 1 a 4,
da Comissão de Justiça, e 5, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente
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opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de
Justiça; 5, da Comissão de Administração Pública, e 6 a 10, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça; 5, da Comissão de
Administração Pública; 6,7,8 e 10, da Comissão de Meio Ambiente, e 11 a
13, que apresenta; e pela rejeição da Emenda n° 9, da Comissão de Meio
Ambiente. Emendado em Plenário, volta o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, que opina pela aprovação da Emenda n° 21 na forma da
Subemenda n°1, que apresenta; pela rejeição das Emendas n°s 15, 16, 18,
19 e 20 e pela prejudicialidade das Emendas n°s 14, 17 e 22. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°23 AO PROJETO DE LEI N° 1.180197

O § 20 do art. 20 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 20 -	 .....................
"§ 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo o disposto

no art. 20 efeitos retroativos a 1 0 de julho de 1997.".
Sala das Reuniões, 1 0 de julho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: O projeto emendado, que dispõe sobre a reorganização do

DRH-MG, encontra-se em tramitação desde 915197. O conteúdo do art. 20 já
é de amplo conhecimento e recebeu a aprovação do Governo do Estado; a
Assembléia Legislativa não opôs óbice ao disposto no artigo; a crise vivida
nos últimos dias pelo Governo do Estado impediu que a Assembléia
completasse a apreciação do projeto no tempo esperado. Em vista disso,
propõe-se esta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
recebeu o n°23. Nos termos do art. 223 do Regimento Interno, a Presidência
vai designar relator da matéria o Deputado Mauri Torres, indagando a S.
Exa. se se encontra em condições de emitir parecer ou se fará uso do prazo
regimental. Com a palavra, o Deputado Mauri Torres.

O Deputado Mauri Torres - Gostaria de usar o prazo regimental, Sr.
Presidente, para emitir meu parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.181197, do Governador do Estado, que dispõe sobre a organização da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas n°s 1 a 3, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 a
3, da Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 4, que apresentou. A
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Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas n°5 1 a 3, da Comissão de Justiça, 4, da Comissão de
Administração Pública, e 5, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 3, da
Comissão de Justiça, 4, da Comissão de Administração Pública, 5, da
Comissão de Meio Ambiente, e 6, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovação
das Emendas n°s 7 e 9 e pela rejeição da Emenda n° 8. Em discussão, o
projeto.

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando a

ausência de"quorum", solicito a V. Exa. que encerre os trabalhos.
• Deputado Mauri Torres - Peço recomposição, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de 23

Deputados em Plenário, os quais, somados aos 6 que se encontram nas
comissões, perfazem um total de 29 Deputados. Portanto, há "quorum' para
a discussão das matérias constantes na pauta. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.181/97

EMENDA N°10
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do art. 5°:
"Art. 5°- ..............................................
XIV - homologar e fazer cumprir as decisões do Conselho Estadual de

Política Ambiental - COPAM -, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH - e do Conselho de Administração de Política Florestal do Instituto
Estadual de Florestas.".

Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: Sendo o Conselho de Administração e Política Florestal do

IEF de caráter normativo e deliberativo, deve ser incluído nesse inciso.
EMENDA N° 11

Suprima-se o art. 21.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: As Secretarias de Estado mencionadas, ao contrário, devem

fazer parte do COPAM, para que as decisões do referido Conselho possam
ser discutidas em amplo fórum de representantes, visando a uniformizar as
ações ambientais para os segmentos afins.

EMENDA N° 12
Dê-se a seguinte redação ao art. 23 e seu parágrafo único:
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"Art. 23-O art. 40 da Lei n°4.612, de 18 de outubro de 1967, alterado pela

Lei n° 5.093, de 5 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 40 - Para deliberar sobre a execução desta lei e a concessão do
Diploma de Mérito Florestal, fica criada uma comissão especial para a
escolha dos agraciados, que será presidida pelo Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e composta por 1 (um)
representante de cada uma das seguintes entidades: Sociedade Mineira de
Engenheiros Florestais, Sindicato dos Produtores de Energéticos Florestais,
Sociedade de Investigação Florestal, Sociedade Mineira de Engenheiros, por
meio da sua Comissão de Florestas e do Instituto Estadual de Florestas.

Parágrafo único - As normas de funcionamento da Comissão Especial
prevista no "caput" deste artigo serão estabelecidas em decreto.".

Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: Essas são entidades ligadas à área florestal e, certamente,

saberão escolher as pessoas que mais contribuíram para o desenvolvimento
do setor florestal no Estado.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 10 a 12, do Deputado José
Bonifácio. Nos termos do art. 223, c/c o § 1 0 do art. 220 do Regimento
Interno, a Presidência designa relator o Deputado Roberto Amaral e indaga a
S. Exa. se ele se encontra em condições de emitir parecer oral sobre a
matéria ou se fará uso do prazo regimental. Com  a palavra, o Deputado
Roberto Amaral.

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, solicitamos o prazo
regimental para emitir parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.182197, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização do
Conselho Estadual de Política Ambiental e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n°s 1 a 8, que apresentou. A Comissão de Administração Pública
opinou pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de
Justiça, e 9 a 13, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 8. da Comissão de
Justiça, 9 a 13, da Comissão de Administração Pública, e 14, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação
do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de Justiça, 9 a 13, da
Comissão de Administração Pública, e 14, da Comissão de Meio Ambiente.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que
opina pela aprovação das Emendas n°s 16 e 19, esta na forma da
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Subemenda n° 1, que apresenta; pela prejudicialidade das Emendas n os 15,
17, 18 e 20 e pela aprovação das Emendas n os 21 e 22, que apresenta.
Opina, ainda, pela aprovação da Emenda n° 11, da Comissão de
Administração Pública, na forma da Subemenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°23 AO PROJETO DE LEI N°1.182/97

Dê-se ao inciso XII do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40

XII - homologar acordo para execução de medida de proteção do meio
ambiente, por conversão de multa disciplinar, sem prejuízo de outras
obrigações previstas em lei.".

Sala das Reuniões, de julho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: A emenda visa a possibilitar que os infratores da legislação

ambiental possam, em substituição ao pagamento de multas, executar outras
medidas de interesse ambiental, tais como realização de atividades na área
de educação ambiental, preservação de áreas, etc.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto a Emenda n° 23, do Deputado José Bonifácio. Nos
termos do art. 223, c/c o § 1 0 do art. 220 do Regimento Interno, a
Presidência designa relator o Deputado Ronaldo Vasconcellos e indaga a S.
Exa. se ele se encontra em condições de proferir parecer oral sobre a
matéria ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.183197, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização do
Instituto Estadual de Florestas e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela sua
aprovação com a Emenda n°2, da Comissão de Justiça, e com as Emendas
nos 2 a 9, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela sua
aprovação com as Emendas n os 1, da Comissão de Justiça, 2 a 9, da
Comissão de Administração Pública, e 10, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas
nos 1, da Comissão de Justiça, 2 a 9, da Comissão de Administração
Pública, 10, da Comissão de Meio Ambiente, e 11, que apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que
opina pela aprovação das Emendas nos 12 e 13 e apresenta a Subemenda n°
1 à Emenda n° 10. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.183/97
EMENDA N° 14

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O Instituto Estadual de Florestas - EF - tem por finalidade, no

âmbito estadual, propor, nomiatizar e deliberar, por meio de seu Conselho
de Administração e Política Florestal, bem como executar a política florestal
do Estado, a preservação e a conservação da fauna e da flora, o
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e a promoção
e a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade.".

Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: O Conselho de Administração e Política Florestal do IEF é,

originalmente, de caráter normativo e deliberativo e compete-lhe definir a
política florestal do Estado e estabelecer as normas gerais de administração
do IEF, de conformidade com o art. 20 do anexo único a que se refere o art.
1 0 da Deliberação n°4, de 23111192 (com alterações posteriores), sendo fruto
de acordo de Lideranças desta Casa no mês de maio de 1996.

EMENDA N°15
Dê-se ao art. 70 e seu inciso 1 a seguinte redação:
"Art. 70 - Ao Conselho de Administração e Política Florestal do Instituto

Estadual de Florestas - IEF -, de caráter normativo e deliberativo, compete,
nos termos da lei:

- definir a política florestal do Estado e estabelecer as normas gerais de
administração da autarquia.".

Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: Em observância ao artigo original do estatuto do referido

Conselho (Acordo de Lideranças da Assembléia), é proposta essa emenda.
EMENDA N° 15

Dê-se a seguinte redação à alínea "g" do inciso II do art. 90:
"Art. 9°- .....
II - .....
g - 2 (dois) membros livremente escolhidos pelo Governador do Estado

entre cientistas de notório saber e de destacada atuação na área florestal e
biodiversidade.".

Sala das Reuniões, de julho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: O correto é cientistas de notório saber, especialistas em

problemas florestais, professores que poderão contribuir com o Conselho por
meio de seu conhecimento científico sobre o assunto.
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EMENDA ND 17

Acrescentem-se as seguintes alíneas aos incisos 1 e II do art. 90:
"Art. 9°- .....

Presidente do Sindicato dos Produtores de Energéticos Florestais e
Outros Derivados da Madeira do Estado de Minas Gerais - SIND-ENER.

h - 1 (um) representante do Sindicato dos Produtores de Energéticos
Florestais e Outros Derivados da Madeira do Estado de Minas Gerais -
SIND-ENER.TM.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
José Bonifácio
Justificação; O referido Sindicato tem uma estimativa inicial de mais de

100 mil produtores florestais contribuintes e, sendo entidade legitima e
exclusiva para tratar do assunto da produção florestal no Estado, deve fazer-
se representar com expressão no referido colegiado.

EMENDA N°16
Suprimam-se as alíneas "e", «f", "g", "h" e 1" do inciso 1 do art. 90.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
José Bonifácio
Justificação: Não há necessidade da introdução de novas diretorias do IEF,

uma vez que o órgão já tem a sua representatividade por meio de sua
Diretoria-Geral.

EMENDA N°19
Suprima-se a alínea "i" do inciso 1 do art. 90.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Antônio Júlio

EMENDA N°20
Acrescente-se a seguinte alínea W ao inciso II do art. 90:
"Art. 90 - ...............

h) 1(um)membro do Sindicato dos Produtores de Energéticos Florestais e
outros derivados da madeira do Estado de Minas Gerais - SINDI-NER.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Antônio Júlio

EMENDA N°21
Dê-se ao art 26 a seguinte redação;
"Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo o

disposto no art. 22 efeitos retroativos a 1 0 de julho de 1997.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
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Justificação: Considerando que o Projeto de Lei n° 1.183197, que dispõe

sobre a reorganização administrativa do IEF, já se encontra em tramitação
na Assembléia desde 915197; que o conteúdo do art. 22 já é amplamente
conhecido e é aprovado pelo Governo do Estado; que a Assembléia não
encontrou nenhum óbice ao disposto nesse artigo; que o cumprimento do
que nele se dispõe se fará por meio de recursos próprios da autarquia; que a
crise vivida nos últimos dias pelo Governo do Estado impediu que esta Casa
completasse a apreciação do projeto no tempo esperado, acreditamos que
nada impede o cumprimento do disposto no referido artigo no prazo previsto
pela emenda ora apresentada.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 14 a 18, do Deputado José
Bonifácio, 19 e 20, do Deputado Antônio Júlio, e 21, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Nos termos do art. 223, c/c o § 1 0 do art. 220 do Regimento
Interno, a Presidência designa relator o Deputado Francisco Ramalho e
indaga a S. Exa. se se encontra em condições de proferir parecer oral sobre
a matéria ou se fará uso do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado
Francisco Ramalho.

O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.184197, do Governador do Estado, que altera a denominação da Fundação
Estadual do Meio Ambiente, dispõe sobre a sua organização e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação com as Emendas n°s 1, da Comissão de
Justiça, e 2 a 7, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela
sua aprovação com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 7, da
Comissão de Administração Pública, e 8 e 9, que apresentou. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 7, da Comissão de
Administração Pública, 8 e 9, da Comissão de Meio Ambiente, e 10, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, que opina pela aprovação da Emenda n° 11 e pela
prejudicialidade da Emenda n° 12. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação pelo processo eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados. Não há "quorum" para a

votação. A Presidência a toma sem efeito e dá continuidade aos trabalhos.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.185197, do Governador

do Estado, que autoriza a prorrogação de contratos administrativos firmados
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. As Comissões de Justiça, de
Administração Pública, de Agropecuária e de Fiscalização Financeira
perderam prazo para emitir parecerMos termos do art. 223 do Regimento
Interno, a Presidência designa relatora a Deputada Elbe Brandão.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.185/97

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O servidor do Estado detentor de cargo efetivo ou ocupante de

função pública que se encontra à disposição do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, poderá optar por sua absorção no Quadro de Pessoal
do Instituto, em cargo equivalente ao que ocupava ou em função equivalente
à que exercia no órgão de origem.

§ 1 0 - A opção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser feita no prazo
de 30 (trinta) dias contados da publicação desta lei.

§ 20 - Na absorção do servidor detentor de cargo efetivo, será mantida a
denominação do cargo do Quadro de Carreira do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMÃ -,de acordo com a Lei n°10.961, de 14 de dezembro de
1992, e o Decreto n°36.033, de 14 de setembro de 1994.

§ 30 - Na absorção do servidor ocupante de função pública, serão mantidas
a denominação e as atribuições da função de origem do servidor, nos termos
da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990; da Lei n° 10.961, de 14 de
dezembro de 1992 e do Decreto n°36.033, de 14 de setembro de 1994.

§ 40 - o vencimento dos servidores absorvidos corresponderá à tabela
salarial vigente para o Quadro de Pessoal do IMÃ, para o mesmo cargo e
função.".

Sala das Reuniões, 19 de junho de 1997.
Ajalmar Silva
Justificação: A emenda que apresentamos procura atender aos interesses

daqueles servidores que, mesmo lotados em outros órgãos ou entidades da
administração, encontram-se à disposição do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, identificando-se muito mais com as atividades nele
desenvolvidas.

Sendo assim, a medida proposta trará benefícios não apenas para os
servidores, por eliminar uma situação de incerteza, como também para a
própria autarquia, que passará a contar definitivamente, em seus quadros,
com profissionais já adaptados às funções por ela exercidas.

0 Sr. Presidente - A Presidência, de conformidade com a Decisão
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Educação, nos tennos do Projeto de Lei n° 1.156197, aprovado recentemente
nesta Casa.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 5, estabelecendo um prazo máximo
para que a administração se ajuste à exigência do ar[. 37, II, da Carta
Federal, provendo definitivamente os cargos vagos do IMA por meio do
concurso público devido.

Conclusão
A vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.185197

com as Emendas n°s 2 a 5, a seguir apresentadas, e pela aprovação da
Emenda n°1, apresentada em Plenário.

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica autorizada a prorrogação, até 31 de março de 1999 de 277

(duzentos e setenta e sele) contratos administrativos celebrados pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - com base no disposto no art. 22 da
Lei n° 11.812, de 24 de janeiro de 1995.".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 1 0 do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1°- .....
§ 1 0 - A prorrogação de que trata este artigo se dará a partir de 18 de maio

de 1997, com a observância dos quantitativos e dos termos contratuais
anteriores, e tem como objetivo assegurar o prosseguimento dos serviços
prestados pelo IMA.".

EMENDA N°4
Dê-se ao § 20 do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1°-
§ 20 - Em caso de provimento definitivo por concurso público dos cargos

efetivos do Quadro de Pessoal do IMA, antes da data prevista no "caput",
fica automaticamente extinto o contrato administrativo a ele
correspondente.".

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte § 30:
"Art. 1°- ....
§ 30 - O edital para o concurso público de provas e títulos para o

preenchimento dos cargos efetivos correspondentes aos contratos
administrativos de que trata este artigo deverá ser publicado até o dia
31/6/98.".

• Sr. Presidente - Em discussão, o parecer.
Questão de Ordem

• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando a falta
de "quorum", solicito a V. Exa. que encerre os trabalhos, já que vamos ter
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oportunidade de discutir e votar o projeto à noite-

0 Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria
da pauta, determina seja feda a chamada para recomposição de "quorum".
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Deputado Elmo Braz - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados, que, somados

aos 6 que se encontram nas comissões, perfazem um total de 39 Deputados.
Há "quorum" para continuação dos trabalhos. 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.

• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental,
- Procede-se à verificação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados, que, somados aos 6 que

se encontram nas comissões, perfazem um total de 30 Deputados. Portanto,
não há "quorum" para votação, mas o há para continuação dos trabalhos. A
Presidência toma sem efeito a referida votação.

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei n° 1.193197, do Govemador
do Estado, que cria a autarquia Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e
dá outras providências. As Comissões de Justiça, de Administração Pública,
de Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Nos termos do art. 223 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator da matéria o Deputado Roberto Amaral.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.193/97

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
Art. ? - Fica criada a autarquia Instituto de Geociências Aplicadas - IGA

com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e
financeira e prazo de duração indeterminado, vinculada à Secretaria de
Estado de Minas e Energia - SEME.".

Sala das Reuniões, de junho de 1997.
Alvaro Antônio
Justificação: O IGA é uma entidade que tem por finalidade especifica

'coordenar e executar pesquisas e trabalhos técnico-científicos nas áreas de
geografia, cartografia e geologia", em todo o Estado de Minas Gerais.
Entretanto, faz-se uma ressalva no que diz respeito aos mapeamentos
básicos para fins de geologia econômica que a Lei n° 10.827, de 1997, c/c a
Lei n° 10.626, de 1992, reserva à Secretaria de Estado de Minas e Energia -
SEME.

É importante frisar que o IGA é uma autarquia voltada à coordenação e à
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execução de serviços técnicos, o que a coloca como um elemento atípico na
área de ciência e tecnologia.

Por outro lado, deve-se ressaltar que o Executivo Estadual tem
desenvolvido esforços para reativar o setor mineral em Minas Gerais. E
preciso, então, dotar o Estado dos necessários levantamentos geológicos
básicos, elementos indispensáveis na atração de novos investidores e
capitais para mineração. E sabido que as modernas técnicas de
mapearnentos aliam os conceitos de uma cartografia básica precisa aos dos
levantamentos geológicos e geográficos, evidenciando a oportunidade de se
manterem sob um único comando esses serviços.

A alocação do IGA na SEME virá facilitar a realização dos mapeamentos
básicos, bem como a geração de recursos próprios para sua realização.

O Sr. Presidente - A Presidência, de conformidade com a Decisão
Normativa n° 3, antecipa o recebimento da Emenda n° 1, do Deputado
Alvaro Antônio, para que o relator possa proferir parecer oral sobre o projeto
e a emenda. A Presidência indaga do relator se se encontra em condições de
emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Com a palavra, o
Deputado Roberto Amaral.

O Deputado Roberto Amaral - Estou em condições, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral - (-Lê:)
PARECER PARA O TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.193/97 E

SOBRE A EMENDA N° 1
(Nos Termos do Au. 223 do Regimento Interno)

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.193197, encaminhado a esta Casa pelo Governador

do Estado por meio da Mensagem n° 197197, cria a autarquia Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA - e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo' de 1015197, a proposição tramita em
regime de urgência por solicitação do Chefe do Poder Executivo, em
conformidade com o disposto no art 69 da Carta mineira.

Esgotado o prazo constitucional de 45 dias sem ter havido apreciação da
matéria por esta Casa Legislativa, o projeto foi incluído em ordem do dia,
para discussão em turno único, recebendo antecipadamente a Emenda n° 1,
do Deputado Alvaro António, com base na Decisão Normativa da
Presidência n°3, de 1990.

Designados para emitir parecer sobre o projeto e a respectiva emenda,
passamos a fundamentá-lo com base no art.223 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob exame visa a acrescer à administração indireta estadual

a autarquia Instituto de Geociência Aplicadas - IGA -, extinguindo,
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concomitantemente, órgão de mesma denominação integrante da estrutura
da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC. Com tal
objetivo, o projeto dispõe sobre a finalidade, a competência, a organização, o
patrimônio, a receita e o regime econômico e financeiro da nova entidade,
bem como sobre o seu quadro de pessoal, além de editar as disposições
transitórias necessárias.

Sob o prisma jurídico, não há óbice à tramitação do projeto, uma vez que
foram observadas, na sua elaboração, todas as disposições constitucionais
pertinentes, notadamente os arts. 37 a 41 da Carta Federal e os arts. 14, §
40 e 60 , e 66, III, 'e', da Carta mineira.

Quanto ao mérito, observamos que a proposição pretende conferir maior
autonomia à condução das atividades atualmente desenvolvidas pela
unidade administrativa pertencente ao CETEC denominada Instituto de
Geoclências Aplicadas. Tais atividades, que consistem no acompanhamento
da evolução territorial administrativa do Estado e no levantamento e na
manipulação de informações acerca da realidade social e geoeconômica de
Minas, têm importância estratégica para o planejamento da atuação
governamental. Considerando que maior autonomia deverá propiciar
simplificação e agilização dos procedimentos internos e, conseqüentemente,
maior eficiência na realização dos serviços, parece-nos que a medida virá
fortalecer essa importante parcela do aparelho estatal.

Por outro lado, registramos que a criação da autarquia, nos moldes
propostos no projeto, não importará grandes gastos para os cofres do
Estado, pois, em termos gerais, a nova entidade receberá a estrutura
material e os recursos humanos hoje afetos ao órgão do CETEC que está
sendo extinto.

Em suma, entendemos que o projeto em questão deve merecer o apoio
desta Assembléia, pois, sob todos os aspectos, está conforme com o
interesse público, que deve reger a atuação do poder público.

Quanto à Emenda n° 1, apresentada pelo Deputado Alvaro Antônio, somos
contrários à sua aprovação. Com efeito, entendemos que não se justifica a
vincularão do IGA à Secretaria de Minas e Energia, em vez de à Secretaria

; de Ciência e Tecnologia, como proposto na emenda, tendo em vista a
relevância das atividades de pesquisa científica na rotina dos trabalhos
desenvolvidos pela entidade.

Finalmente, ponderamos que a proposição deve ser aperfeiçoada em
alguns pontos, principalmente no que diz respeito ao quadro depessoal da
nova autarquia. Com esse propósito, formulamos, ao final desti parecer, as
Emendas n°s 2 a 8.

Conclusão
Conforme o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.193197 com as Emendas n°s 2 a 8, a seguir redigidas, e pela rejeição da
Emenda n° 1.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier
Art. .... - Os servidores transferidos para o Quadro de Pessoal do CETEC

por meio do art. 60 da Lei no 12.153, de 21 de maio de 1996, ficam
transferidos para o quadro de pessoal da autarquia criada por esta lei.'.

EMENDA N°3
Dê-se ao Anexo IV  que se refere o art. 21 a seguinte redação:

ANEXO IV
(a que se refere o art. 21 da Lei n°, de de 1997.)
Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC

Cargos efetivos extintos
DENOMINAÇÃO N° DE CARGOS
DO CARGO	EXTINTOS
Auxiliar de	 24
Atividade de

de	 33
de

62
10

Analista de
Ciência e

EMENDA N°4
No Anexo 1 a que se refere o caput' do art. 19, suprima-se o cargo de

Superintendente e altere-se para três o número de cargos de Diretor.
EMENDA N°5

No Anexo II a que se refere o parágrafo único do art. 19, transforme-se a
Superintendência de Administração e Finanças em Diretoria de
Administração e Finanças e o cargo de Superintendente em cargo de Diretor
e se mantenha o número de cargos e o fator de ajustamento.

EMENDA N°6
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Acrescente-se ao art. 70 o seguinte inciso VI e parágrafo:
'Art. 7°- ...............................
VI - 2 (dois) representantes dos servidores do IGA, por eles escolhidos.
§ .... - As entidades e os órgãos a que se refere o 'caput' deste artigo,

quando não indicarem seus representantes no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados a partir da data da convocação, perderão sua
representação no Conselho no período para o qual foram convocados.'.

EMENDA N°7
Acrescente-se o seguinte § 30 ao art. 5°:
'Art. 5°- .............
§ 30 - Pelo menos 1 (uma) das diretorias referidas nas alíneas "d' e "e" do

inciso III deste artigo será provida por técnico da área respectiva.'.
EMENDA N°8

Acrescente-se onde convier:
'Au.. .... - O tempo de efetivo exercício no Quadro de Pessoal do IGA será

contado como título até 20% (vinte por cento) da pontuação total, quando da
realização de concurso público.'."

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação, e como os

Projetos de Lei n°s 1.180, 1.185 e 1.193197 estão sobrestando a apreciação
das demais proposições, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e
para a reunião ordinária deliberativa 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 la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕÈS DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de março de

mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz
Antônio Zanto e Jorge Hannas, membros da Comissão de Saúde e Ação
Social; Gilmar Machado, Antônio Roberto e Carlos Pimenta (substituindo os
dois últimos aos Deputados Anderson Adauto e José Bonifácio,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PMDB e do Bloco da
Maioria), membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer. Encontra-se presente, também, o Deputado Hely Tarqüínio. Na
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ausência do Presidente, o Deputado Carlos Pimenta assume a direção dos
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a reunião e informa
aos parlamentares presentes que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião conjunta destas Comissões. Após, a Presidência informa
que a reunião se destina a ouvir o Prof. César Rodrigues Campos, Secretário
Municipal da Saúde, a Sra. Maria Rizoneide N. de Araújo, Analista de Saúde,
e a Profa. Lêda Botelho Casassanta, Superintendente de Desenvolvimento
de Ensino da Secretaria de Estado da Educação. A Presidência os convida a
tomar assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, autor do requerimento que motivou esta reunião. A seguir, os
convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de
debates, com a participação dos convidados e dos parlamentares, conforme
consta nas notas taquigráficas. Após os debates, a Presidência -passa a
palavra ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que procede à leitura de
requerimento do Deputado João Leite, em que solicita a realização de
reunião conjunta das Comissões de Saúde e Ação Social e de Direitos e
Garantias Fundamentais, para ouvir o Deputado Federal Elias Murad, sobre
o Projeto de Lei n° 278195, do Deputado João Leite, que define medidas de
combate ao tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarro e similares nos
locais que estabelece. Colocado em votação, é o requerimento aprovado
pelos membros da Comissão de Saúde e Ação Social. A seguir, o Deputado
Jorge Hannas apresenta requerimento, em que solicita seja convidado o
Presidente do Conselho de Saúde da FIEMG, Dr. Milton Machado Mourão,
para discorrer sobre os planos de seguro-saúde, ficando a seu cargo o
convite aos membros do Conselho para participarem da reunião. O mesmo
parlamentar apresenta outro requerimento, em que solicita a presença dos
titulares de farmocologia e de patologia da UFMG e do Diretor da FUNED,
para discutirem os efeitos nocivos de vários medicamentos. Colocados em -
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados pelos
membros da Comissão de Saúde e Ação Social. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Marco Régis - Gilmar Machado - José

Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarqüinio - Jorge Hannas.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

-	 CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quinze horas e cinqüenta minutos do dia doze de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely TaNüínio, Gilmar Machado, Ivair Nogueira, Roberto Amaral
(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança
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do Bloco da Maioria) e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Durval Ângelo, Adelmo
Carneiro Leão e Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüinio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião, convocada em vista de requerimento do Deputado Gilmar
Machado, tem por finalidade discutir, com representantes do DRH-MG, do
IEF, da SEMAD, do COPAM, da FEAM e do IGA, os projetos de lei do
Governador do Estado em tramitação nesta Casa, que propõem a
reorganização dos referidos órgãos; e, com representantes do IMA e da
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, a autorização de
prorrogação de contratos administrativos firmados pelo IMA. O Presidente
registra a presença dos Srs. Paulo Teodoro de Carvalho, Secretário Adjunto
da SEMAD; Maria Eliza Catelanos Solá, representante do IEF; Luís Adolfo
Vidigal, representante da FEAM; Afrânio Nardi, representante da AMDA;
Antônio Cândido Borges, Diretor-Geral do IMA; Sebastião Virgílio, Diretor-
Geral do DRH-MG, e Paulo Rogério Junqueira Alvim, Diretor do IGA, a quem
convida para tomarem assento à mesa. Registra-se, também, a presença
dos Srs. Cícero lbrahim Buldrini Filogõnio, Diretor Administrativo-Financeiro
do CETEC; Walter Tedeschi, Diretor Administrativo do DRH-MG; Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor de Monitoramento e Controle do IEF; Léo
Pompeu de Rezende Campos, Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
Ambiental da FEAM; Silvio Vasconcelos, Chefe de Assessoria do IMA, e
Antônio Eustáquio Oliver, Diretor de Administração e Finanças do IEF. A
Presidência passa a palavra, inicialmente, ao Deputado Gilmar Machado,
autor do requerimento que suscitou esta reunião, o qual tece comentários a
respeito dos referidos projetos de lei e de suas conseqüências. A Presidência
passa a palavra aos convidados, que, cada um por sua vez, fazem suas
considerações. Abertos os debates, fazem uso da palavra os Deputados
Durval Angelo, Paulo Piau, Adelmo Carneiro Leão, Sebastião Navarro Vieira
e Roberto Amaral, que fazem comentários e dirigem perguntas aos
convidados, as quais são prontamente respondidas, conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrados os debates, o Presidente tece as últimas
considerações, agradece aos convidados pela participação e pelos valiosos
subsídios trazidos à Comissão, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
Hely Tarqümnio, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Gilmar

Machado - Gil Pereira.
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ATA DA 1 B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas do dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Durval
Angelo e Paulo Schettino (substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da supracitada
Comissão. Registra-se, ainda, a presença dos Deputados lvo José, Geraldo
Nascimento e Olinto Godinho. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval
Ângelo que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a ouvir os Srs. José Maria Soares, Presidente da
Federação dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de Minas Gerais; Nereu
Nunes Pereira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Extração de Madeira e Lenha de Açucena: e Luiz Otávio Mota Valadares,
Presidente da CENIBRA, os quais irão prestar esclarecimentos sobre a
situação profissional dos trabalhadores da CENIBRA e de suas empreiteiras.
Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e  votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o
Deputado Durval Angelo apresenta dois requerimentos, em que solicita a
realização de uma audiência pública no local da construção da Usina
Hidrelétrica da Cachoeira do Emboque, na divisa dos Municípios de Raul
Soares e Abre-Campo, em virtude de denúncias de desrespeito aos direitos
humanos, do suicídio do lavrador Sílvio Clemente de Souza e da violenta
invasão da propriedade da Sra. Amélia Valeiro de Souza; a convocação da
Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina, da FETAEMG, dos
sindicatos, das igrejas e dos atingidos pela barragem; e seja enviado oficio
ao jornal "Hoje em Dia" e à Associação dos Profissionais e Trabalhadores na
Imprensa de Ponte Nova, pedindo informações sobre os fatos relacionados a
desrespeito aos direitos humanos, envolvendo aquele jornal e o jornalista
José Alfredo Padovani. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Em seguida, faz uso da palavra o Deputado Ivo
José, que apresenta dois requerimentos, em que pleiteia seja solicitado ao
Presidente da CENIBRA cópias das transparências e dos documentos que
serão utilizados em sua exposição e que seja realizada visita em unidade da
Cenibra Florestal, para verificar "in loco" as condições de trabalho naquela
empresa. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Em seguida, o Deputado João Leite transfere a Presidência
ao Deputado Durval Angelo e apresenta requerimento em que solicita seja
submetido à apreciação desta Comissão o convite da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados para o Seminário "O Papel das Polícias
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no Estado Democrático", que se realizará no dia 2416197, das 10 às 17 horas,
em Brasília, a fim de que sejam definidos e autorizados os nomes dos
Deputados desta Comissão que deverão representá-la no referido Seminário.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento e indicado o nome do
Deputado João Leite. Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite
encerra esta fase da reunião e convida os Srs. Luiz Otávio Mota Valadares,
José Maria Soares e Nereu Nunes Pereira para tomarem assento à mesa e
passa a palavra ao Deputado Ivo José, autor do requerimento que motivou a
audiência. Em seguida, o Presidente concede a palavra aos componentes da
Mesa, que discorrem sobre o assunto da pauta. Passa-se à fase de debates,
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, 25 de junho de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo.	 -

ATA DA 372 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Irani Barbosa, Bilac Pinto e Aílton Vilela, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani
Barbosa, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bilac Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência distribui ao Deputado
Bilac Pinto o Projeto de Lei n° 1.255197 e ao Deputado Ailton Vilela, o
Projeto de Resolução n° 1.267197. Passa-se à 2 a Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a vo-zão de pareceres sobre matérias
sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados, cada
um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.255197 (relator Deputado Bilac Pinto) e do Projeto de
Resolução n° 1.267197 (relator: Deputado Ailton Vilela). 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, 26 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna - AlIton Vilela.

ATA DA 572 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Antônio Andrade e Paulo
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Schettino, membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Alencar da Silveira Júnior e Marcos Helênio.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Milítão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir, em audiência
pública, os Srs. Austregésilo Neves; José Ribeiro de Freitas; Magno Miranda
e José Raimundo de Paula, respectivamente, Presidente, Diretor-
Administrativo, Diretor-Secretário e Diretor Financeiro da Caixa Beneficente
dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito, os quais convida a tomar assento à
mesa. Constata-se, nesse momento, a ausência do Sr. Magno Miranda. Em
seguida, a Presidência passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, autor
do requerimento que deu origem a esta iniciativa. Prosseguindo, o
Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem suas exposições,
enfatizando a necessidade de se definir em lei a natureza jurídica da Caixa
Beneficente, bem como a sua regulamentação. Com a palavra, pela ordem,
o Deputado Paulo Schettino informa que já elaborou minuta de projeto de lei
que visa a atender a esse objetivo e que cópia da matéria estará à
disposição dos interessados em seu gabinete. O Presidente abre a fase dos
debates, do qual participam os Srs. Jales Guilhermino de Souza, Juarez
Hauer, Paulo Pereira Gomes, Vicente Feliciano Gomes, Joy Carlos de
SalIes, Ivan Pereira, Antônio Silva, Antônio Pinto, Anelito Agostinho Silva e
as Sras. Neide Lopes Seabra, Marta Maria Alves Pedrosa e Aparecida de
Fátima. Participam também do debate os Deputados Marcos Helênio, Paulo
Schettino, José Militão e Geraldo Nascimento. Os debatedores têm suas
dúvidas esclarecidas pelos expositores e pelos Deputados. Encerrada esta
fase, o Presidente informa que a matéria constante na pauta será apreciada
na próxima reunião ordinária, uma vez que não há "quorum" para o
prosseguimento dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos expositores, dos parlamentares e dos
demais presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encara os trabalhos.	-

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militâo - Ambrósio Pinto - Antônio

Andrade - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°934/96
(Nova Redação, nos Termos do ArL 135, § 1 0 , do Regimento Interno)
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Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe

estabelece condições para que associações ou fundações sejam declaradas
de utilidade pública estadual.

Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na
forma do Substitutivo n° 1.

Em 2015195, tendo em vista o disposto no art. 179 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei n°1.192/97 foi anexado à proposição sob comento.

Agora, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno, vem a matéria
a esta Comissão para exame de mérito.

Fundamentação
O projeto em análise, em sua forma original, inova a legislação vigente em

dois pontos principais: estabelece que a declaração de utilidade pública se
fará por decreto, a partir de indicação de Deputado, e exige das entidades
requerentes a apresentação de novos documentos.

A nosso ver, o procedimento estabelecido no projeto virá dificultar a
obtenção do titulo de utilidade pública, em decorrência da burocratização do
processo.

Por outro lado, detendo-nos no exame do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, verificamos que vários pontos reclamam
aperfeiçoamento quanto ao mérito e à técnica legislativa. Como exemplo,
podemos mencionar o art. 5°, que, ao prever a revogação de qualquer ato
declaratório de utilidade pública pelo Poder Executivo, fere o princípio do
paralelismo das formas, que exige, para a revogação de título de utilidade
pública concedido mediante lei, a edição de outra lei.

Por seu turno, o Projeto de Lei n° 1.192/97, anexado ao projeto em exame,
objetiva modificar a norma contida no "caput" do art. 1 0 da Lei n° 3.373, de
1215165, alterado pelas Leis nos 5.830, de 6112/71, e 12.240, de 517196. Com
efeito, têm ocorrido divergências quanto à interpretação do citado
dispositivo, e a modificação proposta parece-nos capaz de solucionar o
problema.

Por fim, queremos ponderar que a legislação em vigor sobre a matéria,
além de estar desnecessariamente dispersa em várias leis, encontra-se, em
boa parte, vazada em termos ultrapassados.

Assim, propomos seja realizada uma consolidação das disposições em
vigor, aproveitando-se também o projeto em epígrafe. Dessa forma, ficará
atualizado o disciplinamento da matéria e será facilitada a consulta por parte
dos interessados. Com esse propósito, apresentamos, ao final, o Substitutivo
n°2.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
934/96 na forma do Substitutivo no 2.

SUBSTITUTIVO N°2
Estabelece condições para que associações ou fundações sejam

declaradas de utilidade pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As sociedades civis constituídas ou em funcionamento no Estado,

com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, podem
ser declaradas de utilidade pública, na forma desta lei.

§ 1 0 - Para se beneficiarem do disposto no "caput" deste artigo, as
sociedades civis deverão comprovar o atendimento dos seguintes requisitos:

- personalidade jurídica;
II - funcionamento há mais de 2 (dois) anos;
III - não-remuneração dos cargos de sua diretoria;
IV - idoneidade dos membros diretores.
§ 20 - O cumprimento das exigências referidas nos incisos II, III e IV do § 10

deste artigo será comprovado mediante declaração de Juiz de Direito ou
Promotor de Justiça da comarca, de Juiz de Paz do distrito, de Delegado de
Polícia do município ou de seus substitutos legais.

Art. 20 - A declaração de utilidade pública poderá ser feita por decreto.
Art. 30 - Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer, mediante

representação fundamentada, a revogação do ato declaratório de utilidade
pública.

§ 1 0 - A representação a que se refere este artigo deverá ser formulada
perante o Poder Legislativo, se o título de utilidade pública tiver sido
concedido por lei, ou perante o Poder Executivo, se ele tiver sido concedido
por decreto.

§ 20 - A entidade cujo ato tiver sido revogado não poderá obter novo titulo
no período de 2 (dois) anos contados da data da revogação.

Art. 40 - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei
n°3.373, de 12 de maio de 1965; a Lei n°5.830, de 6 de dezembro de 1971,
e a Lei n°12.240, de 5 de julho de 1996.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Safa das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Marcos Helênio, Presidente - Arnaldo Feriria, relator - Ivair Nogueira -

Wilson Pires - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.238197

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

0 Projeto de Lei n° 1.238197, do Deputado José Henrique, pretende
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declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do
Médio Rio Doce - ARDOCE -, com sede no Município de Governador
Valadares.

A pedido do autor, a proposição tramita em regime de urgência.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no
1 0 turno.

Fundamentação
A referida Associação tem por objetivo ampliar e fortalecer a capacidade

administrativa, econômica e social dos municípios da região, bem domo a
integração entre eles.

Com admirável senso de planejamento, elabora estudos sobre problemas e
potencialidades comuns, visando à continuidade administrativa nos
municípios associados, sobrepondo-a à temporariedade de cada mandato
executivo. Sempre que necessário, oferece-lhes assistência técnica e
orientação sobre questões complexas pendentes de solução.

A outorga do título declaratório de sua utilidade pública virá, por certo,
facilitar a luta da entidade na consecução dos seus propósitos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.238197

no 1° turno, na forma original.
Saladas Comissões, 1° de julho de 1997.
José Braga, relator.

PARECER SOBRE AS EMENDAS Ws 7 A 9, APRESENTADAS NO 1°
TURNO, AO PROJETO DE LEI N°571/95

(Nova Redação, nos Termos do Art. 136, § 1°, do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Amaldo Penna, tem como objetivo

dispor sobre o pagamento de honorários, pelo Estado, a advogado que não
seja Defensor Público nomeado para defender réu pobre.

Publicada em 18111195, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Durante a fase de discussão da matéria, foram apresentadas, em Plenário,
as Emendas n°s 7 a 9; as duas primeiras são do Deputado Arnaldo Penna, e
a última, do Deputado Sebastião Helvécio.

Assim sendo, por força do art. 195. § 20 , do Regimento Interno, retoma o
projeto a esta Comissão, que deverá emitir parecer sobre as emendas
apresentadas em Plenário.
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Durante a fase de discussão da matéria, foi apresentada proposta de

emenda , do Deputado Arnaldo Penna. Em razão de ter sido acatada pelo
relator, passa a proposição em epígrafe a fazer parte da conclusão do nosso
parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 7, do Deputado Arnaldo Penna, visa a rejeitar a Emenda n°

5, apresentada no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. De fato, a matéria objeto da Emenda n° 5 é controvertida e
não há dúvida de que, se aprovada, terá reflexos na legislação processual
civil, já que inclui uma nova hipótese no rol dos títulos executivos.

Por outro lado, a Emenda n°8, subscrita pelo mesmo Deputado, tem como
propósito rejeitar a Emenda n° 6, apresentada também pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua justificativa, o autor da
proposição afirma que é desnecessária a inclusão de verba especifica no
orçamento anual para cobrir as despesas oriundas do projeto.

Entendemos que não é mediante emendas apresentadas em Plenário que
se pode rediscutir essa matéria, haja vista os impedimentos de ordem
regimental. Pelo que dispõe o Regimento Interno, durante a fase de
discussão da matéria em Plenário, poderá o parlamentar solicitar destaque
das referidas emendas e, nesse momento, expressar o seu desacordo.

Por essas razões, de cunho eminentemente formal, não há como acolher
as Emendas n°s7 e 8, subscritas pelo Deputado Arnaldo Penna.

Por último, em relação à Emenda n° 9, do Deputado Sebastião Helvécio,
vislumbra-se que o parlamentar deseja vincular a vigência da lei à
nomeação de Defensores Públicos aprovados em concurso. E cediço que a
nomeação de servidor público é ato discricionário da administração pública.
Ao se vincular a eficácia da lei a um ato administrativo, processa-se
interferência indevida na alçada do Poder Executivo. Por esse motivo,
opinamos pelo não-acatamento de tal vinculação.

E oportuno lembrar, ainda, que, no âmbito do Estado de Minas Gerais,
foram nomeados todos os candidatos aprovados no último concurso
realizado pela Defensoria Pública, o que fortalece ainda mais a tese
anteriormente esboçada.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 7 a 9,

apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Emenda n° 10, a seguir
redigida.

EMENDA N°10
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Ad. .... - Os honorários do advogado dativo não poderão ser superiores à

remuneração básica mensal de Defensor Público?.
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Saladas Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Arnaldo Penna, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ivair Nogueira -

Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Wilson Pires.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 33197
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 113 dos membros desta Casa e tendo como primeiro

signatário o Deputado Miguel Martini, a proposta de emenda á Constituição
em epígrafe dá nova redação ao inciso 1 do § 1 0 do art. 157 da Constituição
do Estado.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, retoma a matéria a
esta Comissão para receber parecer e ser elaborada a redação do vencido.

-	 Fundamentação
Conforme foi analisado anteriormente, confrontando-se a lei orçamentária

mineira com o inciso III do § 1 0 do art. 157 da Constituição Estadual,
verificamos que a classificação "natureza da despesa", prevista na Lei Maior
Estadual, tem sido interpretada e definida na lei de meios como "elemento
de despesa", classificação prevista na norma do art. 13 da Lei n° 4.320, de
1713f64. Consoante nosso entendimento, tal interpretação não é a mais
adequada, pois a classificação "natureza da despesa" deve ser considerada
conforme a sua categoria econômica, o "grupo de despesa" a que pertence e
a sua modalidade de aplicação.

Objetivando aprimorar a técnica orçamentária, entendemos que a
expressão "natureza de despesa' seja modificada pela adoção de um
orçamento baseado em funções, atividades, projetos, subprojetos e
subatividades. Desse modo, acreditamos que existe necessidade de se

z	redefinir o conceito de "natureza de despesa" na Lei de Diretrizes
? Orçamentárias, que é o mecanismo adequado para orientar a elaboração do

orçamento.
O substitutivo aprovado em 1 0 turno comunga com esse entendimento de

análise orçamentária e propõe a definição em nível mínimo de detalhamento
dos objetivos e das metas em subprojetos e subatividades.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

'	Constituição n°33/97 no 20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Arnaldo

j	Penna - Antônio Júlio - Elbe Brandão - Marcos Helênio - Ivair Nogueira -
g	Ambrósio Pinto.

Redação ,-j Vencido no 1 0 Turno
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°33/97

Dá nova redação ao inciso 1 do §1 0 do art. 157 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O inciso Ido § 1 0 do art. 157 da Constituição do Estado passa a ter

a seguinte redação:
"Art. 157- ..................................
§1°- .......................................

- objetivos e metas especificados em subprojetos e subatividades;°.
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°26/96
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 26196, apresentada por 113 dos
membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Sebastião Navarro Vieira, suprime o § 7 0 do art. 53 da Constituição
do Estado.

Aprovada nos turnos regimentais, sem emenda, vem agora a proposta a
esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 1 0 , do Regimento
Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 26196
Suprime o § 7 0 do art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- Fica suprimido o § 70 do art. 53 da Constituição do Estado.
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 774196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 774196, de autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto,
que disciplina a administração de medicamento a aluno nas escolas públicas
estaduais e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
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que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 774196

Disciplina a administração de medicamento a aluno nas escolas públicas
estaduais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A administração de medicamento a aluno, nas escolas públicas

estaduais de ensino fundamental e médio, fica condicionada à autorização
do responsável ou, nos casos legalmente exigidos, à apresentação de receita
médica.

Ali. 20 - Para orientar o atendimento médico, as escolas da rede pública
estadual de ensino fundamental e médio manterão ficha com as seguintes
informações sobre o aluno:

- doenças das quais é portador;
II - medicamentos de que faz uso constante;
III - medicamentos que lhe podem ser ministrados na escola;
IV - medicamentos ou substâncias que não lhe podem ser ministrados em

virtude de incompatibilidade;
V - unidade de saúde a que deve, preferencialmente, ser encaminhado, em

caso de urgência ou emergência;
VI - outras informações de interesse médico.
§ 1 0 - O responsável pelo aluno fornecerá as informações necessárias ao

preenchimento da ficha, no prazo determinado pela escola.
§ 20 - Na impossibilidade de encaminhamento do aluno à unidade indicada

por seu responsável, o atendimento de urgência se fará na unidade do
iSistema único de Saúde - SUS - indicada pela escola.

§ 30 - A ficha de que trata este artigo acompanhará o aluno, quando
necessário seu encaminhamento a serviço de urgência ou emergência.

Ali. 30 - A inobservância do disposto nesta lei implica sanção
administrativa na forma definida em decreto.

Ali. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Ali. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailtor .ilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.230/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.230197, de autoria do Deputado Miguel Marlini, que

autoriza a abertura de crédito suplementar para a dotação orçamentária
Encargos Gerais do Estado, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda, foi
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aprovado em turno único, sem emenda.

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 art. 270, §
1 0 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.230197
Autoriza a abertura de crédito suplementar para a dotação orçamentária

Encargos Gerais do Estado, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no

valor de R$547.000.000,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões de reais),
destinado à dotação 1911.03080332.204-4353 - Operação de . Crédito
Interna.

Art. 20 - Para atender ao disposto no artigo anterior, serão utilizados
recursos provenientes da dotação 1991, 99999999.999-5000 - Reserva de
Contingência, observado o disposto no § 3 0 do art. 160 da Constituição do
Estado e no inciso III do § 1 0 do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Amaldo Penna, relator - Ailton Vilela.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS  E 4, APRESENTADAS NO 20

TURNO AO PROJETO DE LEI N° 697196
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Comissão Especial para Proceder a
Estudos Que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação no
Estado de Minas Gerais, dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos
órgãos públicos e das entidades sob controle direto ou indireto do Estado.

Em 1 0 turno, o projeto foi apreciado pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e foi aprovado com as Emendas n°s 3 a 7.

Em 20 turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
opinou pela aprovação da proposição na forma do vencido em 1 0 turno, com
as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Encaminhada ao Plenário, a proposição recebeu as Emendas nos 3 e 4;
cabe a esta Comissão, agora, sobre elas emitir parecer, nos termos do art.
195, § 20, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda n° 3, dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho, objetiva
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fazer voltar a redação original do art. 40 do projeto, que, no 1 0 turno, foi
alterada pela Emenda n° 6. Por conter matéria idêntica à de emenda já
rejeitada, a emenda em questão deve ser considerada prejudicada, em
conformidade com o disposto no art. 287, V, do Regimento Interno.

A Emenda n°4, do Deputado Paulo Piau, tem por finalidade acrescentar ao
art. 60 os §S 1 0 e 20, os quais indicam, respectivamente, quais empresas
poderão participar do processo licitatório para a contratação de serviços de
publicidade pelo Estado e como será composta a comissão permanente de
licitação que deverá conduzir os trabalhos. A Emenda n° 1, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, versa sobre as mesmas questões;
prevê, entretanto, composição bem distinta para a comissão permanente.
Entendemos que a Emenda n° 1, que indica os membros da comissão que
deverá conduzir o processo licitatório, não logrou compor um grupo
efetivamente representativo dos setores que mais se interessam pela
licitação, quais sejam a indústria mineira de publicidade e o poder público
contratante. Por outro lado, entendemos que a redação da Emenda n° 4
carece de aperfeiçoamento, sobretudo para garantir que a atuação da
comissão de licitação se dê sem ónus para o Estado. Assim, aproveitando as
idéias que reputamos mais acertadas nas Emendas n°5 1 e 4 e realizando os
aperfeiçoamentos que julgamos importantes, apresentamos, ao final deste
parecer, a Subemenda n°1 à Emenda n°1.

Por último, queremos ponderar que o art. 40, nos termos em que se
encontra redigido, não atende a uma das finalidades principais do projeto sob
comento, que é promover a interiorização do desenvolvimento da indústria
da comunicação no Estado. Com o objetivo de reforçar esse importante
aspecto da proposição, formulamos, ao final deste parecer, a Emenda n° S.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 1 na forma da

Subemenda n° 1 e da Emenda n° 5, que apresentamos a seguir, ficando
prejudicadas as Emendas nos 3 e 4.

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - A veiculação de propaganda ou publicidade direcionada para

região específica dentro do Estado contemplará órgão de comunicação
local..

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°1
Acrescentem-se ao art. 60 os seguintes parágrafos:
"Au. 6° -
§ 1 0 - Poderá participar do processo licitatõrio empresa com

estabelecimento no Estado, ficando a execução dos serviços eventualmente
contratados a cargo desse estabelecimento.
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§ 21 - Para a realização da licitação, será constituída comissão integrada

por:
-2 (dois) representantes do órgão ou da entidade licitante;

II -2 (dois) representantes do Poder ao qual pertença o órgão ou se vincule
a entidade licitante;

III - 1 (um) representante da Associação Mineira de Propaganda;
IV - 1 (um) representante do Sindicato das Agências de Propaganda do

Estado de Minas Gerais;
V - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Comunicação.
§ 30 - No prazo máximo de 30(trinta) dias a contar da data da solicitação

oficial, as entidades referidas nos incisos III, IV e V do parágrafo anterior
indicarão seus representantes.

§ 40 - A função de membro da comissão a que se refere o § 20 deste artigo
será exercida sem ónus para o Estado, sendo considerada de relevante
interesse público.".

Saladas Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Amaldo Penna, Presidente - Ivair Nogueira. relator - Marcos Helênio -

Wilson Pires - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.208197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o requerimento em
análise, publicado em 2116197, pede sejam solicitadas ao Presidente do
BDMG informações detalhadas sobre a execução do Projeto SOMMA no
Município de Machado.

Tramita a matéria nos termos do art. 245, XII, do art. 246 e do art. 80, VIII,
"cl", do Regimento Interno, e sobre ela passamos a fundamentar nosso
parecer.

Fundamentação
O objetivo do requerimento em análise é obter do BDMG dados e

informações relativos ao Projeto SOMMA no Município de Machado. Solicita-
se cópia do Projeto do Fundo SOMMA para Machado com as seguintes
informações:

1 - proposta, com habilitação, condições e preços;
2 - especificações técnicas, projetos, plantas e estudo;
3- cronograma físico-financeiro;
4- planilha da obra, licitação e aditivos;
5 - contrato entre a Prefeitura Municipal e a Construtora Guedes

Bemardes.
Alega o autor do pedido que ocorreram inúmeros problemas após o

término da obra, com constantes reclamações da população.
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Para solicitar essas informações, o Deputado está amparado nos arts. 62,

XXXI, 73, § 1 0, II, e 74, § 1 0 , III, da Constituição Estadual, que conferem à
Assembléia a competência privativa de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, aí incluídos os da administração indireta, abrangendo os
atos das unidades administrativas, o cumprimento de programas de trabalho
expressos em termos monetários, a realização de obra e a prestação de
serviço.

O Fundo SOMMA tem como órgão orçamentário a SEPLAN, e o
orçamento do Estado para 1997 destina-lhe recursos totais da ordem de
R$79.800.000,00, provenientes, em parte, de empréstimos externos
concedidos pelo BIRD. O Fundo foi criado pela Lei n° 11.085, de 1015193,
com o objetivo de financiar a implementação de programas de saneamento
ambiental e a organização e a modernização dos municípios mineiros. E
supervisionado pela Secretaria da Fazenda e tem como órgão gestor o
BDMG. O Presidente do seu Conselho Diretor é o Secretário do
Planejamento. Como gestor, o BDMG obriga-se a enviar relatório semestral
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa, conforme dispõe o art. 80 da Lei n° 11.085, de 1993.

Incumbem á Secretaria da Fazenda, de acordo com o art. 9 0 da referida lei,
a supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do Fundo e a
elaboração do cronograma financeiro da receita e da despesa, entre outras
funções.

Competem ao Conselho Diretor do Fundo a supervisão e a execução
orçamentária, a coordenação das ações relativas â implantação e à
execução do programa e a avaliação de sua execução, semestralmente, por
meio de relatórios elaborados pelo executor.

Isso posto, verificamos a procedência do requerimento em tela.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.208197 na
forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de julho de 1997
Romeu Queiroz, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Francisco

Ramalho - lvo José - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 1997

ATAS
ATA DA 276a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 2 DE JULHO DE 1997
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofício n° 23197, do Presidente do
Tribunal de Justiça - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n°s 1.289 a 1.291197 - Requerimento n° 2.229197 - Requerimentos dos
Deputados Gados Pimenta, Miguel Martini e outros, João Leite, Sebastião
Navarro Vieira (2) e Mauri Torres - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Marcelo Gonçalves e Miguel Martini -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Marco Régis, Cleuber Carneiro
e Irani Barbosa - 2a  (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Gados Pimenta; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.164197,
para os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento do Deputado
Miguel Martini e outros; deferimento - Requerimento do Deputado João Leite;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Sebastião Navarro Vieira; questão de ordem; votação nominal; aprovação -
Requerimentos dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Mauri Torres;
aprovação - 2° Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.217/97; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1;
aprovação; votação das Emendas n°5 2 a 6; rejeição - Discussão, em 20
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 27196; encerramento da
discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 934196; votação dos
Substitutivos n°s2 e 1; rejeição; votação do projeto; rejeição - Discussão, em
20 turno, do Projeto de Resolução n°1.124/97; aprovação - Discussão, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 1.279197; aprovação - Discussão, em 20 turno, dos
Projetos de Lei n°s 5195 e 775196; aprovação na forma do vencido em 10
turno - Questão de ordem - Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 9195; aprovação - Votação, em 20
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 27196; votação do
Substitutivo n° 2; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo



89
Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - AFIton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mana José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h115min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê

a seguinte correspondência:	-
"OFICIO N° 23197*

Belo Horizonte, 23 de junho de 1997.
Senhor Presidente:
Reiterando os termos do Ofício n° 553197, de 10104197, tendo em vista o

despacho exarado pelo Em. Relator Desembargador Sebastião Rosenburg
nos autos do processo Crime Originário n°91.717-9, fls. 121, em que figura
como denunciado Marcelo Jerônirno Gonçalves (Deputado Estadual), solicito
a V. Exa., nos termos do § 1 0 do art. 56 da Constituição Estadual, se digne
de adotar as providências cabíveis com vistas â concessão da necessária
licença prévia por parte da augusta Assembléia Legislativa do Estado de
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Minas Gerais, para que o referido Deputado Estadual possa ser processado
criminalmente, mediante instauração da competente ação criminal através
deste Tribunal de Justiça.

Para tanto, passo-lhe às mãos, através de cópias autenticadas, cópias da
denúncia e documentos.

Na oportunidade, apresento cordiais saudações.
Paulo Tinôco, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.".
- Anexe-se ao Oficio n°21/97.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Murilo Flores, Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da

Agricultura (4), prestando informações sobre convênios firmados entre esse
Ministério e o Instituto de Promoção Agrícola e Desenvolvimento Rural -
PROAGRAR -, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a Cooperativa
Central de Crédito Rural de Minas Gerais - CREDIMINAS - e a Liga
Camponesa do Norte de Minas Gerais - LIGANO. (- A Comissão de
Agropecuária.)

Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do primeiro temia aditivo
ao convênio firmado entre esse Ministério e o Governo do Estado. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento Interno.)

Do Sr. Amilcar Martins, Secretário da Cultura, solicitando se indique
servidor desta Casa para compor a Comissão Nacional do V Centenário do
Descobrimento do Brasil.

Do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário Municipal de
Administração de Bela Horizonte, parabenizando servidores desta Casa pela
participação no Primeiro Seminário Metropolitano - Uma Nova Visão de
Administração Pública.

Do Sr. Antônio João dos Reis, Chefe do Departamento Estadual de
Operações Especiais - DEOESP -, solicitando que se cobre do Deputado
Durval Ângelo mais respeito ao tratar de assuntos referentes a ele e que haja
investigação mais apurada dos fatos apresentadas na comissão parlamentar
de inquérito que investiga o sistema carcerário do Estado. (- A CPI -
presídios.)

Do Sr. Fernando Alberto Freire, Gerente de Convênios da Fundação
Nacional de Saúde, encaminhando documentação relativa a convênio
firmado entre esse órgão e a Fundação Ezequiel Dias. (-A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c
o art. 101, XV, do Regimento Interno.)
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Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.289197

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Portal da Mantiqueira n° 219,
com sede no Município de Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Portal da

Mantiqueira n°219, com sede no Município de Barbacena.
Ar!. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Portal da Mantiqueira n° 219 foi fundada em

1114187, objetivando a prática da beneficência e a difusão da cultura
maçônica.

Ao solicitarmos a esta Casa seu reconhecimento como entidade de
utilidade pública estadual, esperamos estar contribuindo para facilitar o
trabalho da entidade, dando-lhe a chance de contar com a parceria de
órgãos do Estado na consecução dos seus objetivos assistenciais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.290197
Dá nova redação ao art. 74 da Lei n°11.406, de 26 de janeiro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 74 da Lei n° 11.406, de 26 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
Art. 74 - A pensão paga pela Caixa Beneficente da extinta Guarda Civil

corresponde à totalidade do valor atualizado da remuneração atribuída ao
servidor à época do seu falecimento e passa, a partir da publicação desta lei,
a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: O presente projeto de lei objetiva ajustar o disposto no art. 23

do Decreto n° 7.633, de 2116164, ao preceito constitucional insito no § 5 0 do
art. 36 da Constituição do Estado.
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Com efeito, em sentido diametralmente oposto ao da Carta Estadual

vigente, assim dispõe o supracitado art. 23:
"Art. 23 - A pensão será mensal e correspondente à metade do vencimento

ou salário atribuído ao servidor à época do seu falecimento".
Por sua vez, a Carta mineira estabelece no § 5 0 do art. 36:
Art. 36- ..........................

§ 50 - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no
parágrafo anterior".

Com a nova redação que está sendo proposta para o art. 74 da Lei n°
11.406, de 2811194, a legislação estadual ficará plenamente ajustada ao
comando constitucional.

E importante esclarecer que a pensão a que se refere o art. 74 da Lei no
11.406 alcança o restrito universo de 430 pensionistas, sendo que o valor
médio da pensão, com a redução de 50%, é de R$200,00.

Pela justiça e pela oportunidade deste projeto de lei, esperamos contar
com o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do ad. 195,
c/c o ad. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.291/97
Dispõe sobre o licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte

remunerado de passageiros e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado no Estado o licenciamento e o emplacamento de

motocicletas destinadas ao transporte remunerado de passageiros, também
denominadas moto-táxis.

Art. 20 - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -
efetuará o licenciamento e o emplacamento a que se refere esta lei apenas
nas localidades em que o serviço de moto-táxi tenha sido previamente
regulamentado por lei municipal.

Art. 3°- Não serão licenciadas e emplacadas para o transporte remunerado
de passageiros motocicletas que não satisfaçam as condições previstas no
art. 43 do Código Nacional de Trânsito.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 1997.
Gil Pereira
Justificação: O licenciamento e o emplacamento de veículos é de

responsabilidade do Estado, obedecidas as normas constantes no Código
Nacional de Trânsito. Segundo o art. 42 do mencionado Código, "os veículos
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de aluguel, destinados ao transporte individual de passageiros, ficam
subordinados ao regulamento baixado pela autoridade local".

Note-se que compete ao poder público municipal, com fundamento na sua
autonomia constitucionalmente assegurada, regulamentar o transporte
remunerado de passageiros, podendo, portanto, decidir quais são os veículos
hábeis para a prestação desse serviço. A norma federal supracitada não
estabelece nenhuma distinção quanto ao tipo de veículo a ser utilizado,
razão pela qual inexistem impedimentos para a utilização de motocicletas.

Na falta de lei estadual específica regulamentando o assunto, corre-se o
risco de que interpretações impróprias venham a limitar o exercício da
autonomia municipal. Tal fato pode vir a ocorrer caso o Estado passe a
recusar o licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte
remunerado de passageiros, inviabilizando, por meio indireto, o exercício de
competência que é atribuída ao município e que não encontra nenhum
impedimento no ordenamento jurídico em vigor.

Pelos motivos expostos, faz-se necessária a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e Administração Pública

para parecer, nos termos do art.195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
REQUERIMENTO

N° 2.229197, da Deputada Maria José Haueisen, em que pede seja
solicitado ao Presidente do BDMG o envio a esta Casa de cópia do convênio
firmado entre essa instituição e o Município de Nanuque para a execução do
Projeto SOMMA. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta, Miguel Martini e outros, João Leite, Sebastião Navarro Vieira (2) e
Mauri Torres.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Alencar da Silveira Júnior, Marcelo Gonçalves e Miguel Martini.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes que esta

Assembléia Legislativa entre no seu recesso parlamentar, neste mês de
julho, não poderíamos, desta tribuna, deixar de nos manifestar a respeito dos
graves acontecimentos que atingiram Minas Gerais nos últimos dias, quando
uma manifestação reivindicatória salarial dos policiais militares do Estado,
secundada por policiais civis, transformou-se num verdadeiro movimento de
rebeldia, que trouxe às ruas de Belo Horizonte esses policiais civis e
militares, em acontecimentos que todos puderam acompanhar pela televisão
e pela imprensa escrita e falada. Os momentos de tensão vividos pelo
Estado de Minas Gerais, com repercussão em todo o Pais, devem ser vistos
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hoje com olhos de serenidade e com pensamentos reflexivos, para que
lições dessa grave crise possam ser tiradas.

Estávamos aqui, nesta Assembléia Legislativa, na última sexta-feira,
quando se debatia a importante Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a
nova lei que traz novos rumos para a educação nacional, e, em dado
momento de sua fala, o Secretário Adjunto da Educação, João Batista dos
Mares Guia, pediu ao Plenário que o ouvisse, naquele momento, como um
cidadão, e não mais como Secretário de Estado da Educação ou como
representante do Governador do Estado.

Naquela hora, o Secretário João Batista dos Mares Guia dizia que ele,
corno cidadão, percebera a rebeldia da Polícia Militar com o mesmo espírito
e com a mesma empolgação com que vivera as utopias dos anos 60. E,
mais do que isso, ele percebera que, na opinão de hostes governamentais,
principalmente em nível federal, os acontecimentos de Minas deveriam ser
tratados com mais rispidez e com mais dureza e que o Governo de Minas
Gerais não devia dar guarida às negociações nem mesmo às reivindicações
da Polícia rebelada. E ele, Secretário da Educação, rias falando como
cidadão, enaltecia a pureza de espírito, a grandeza de alma e o alto espírito
público do Governador Eduardo Azeredo, que, em um momento tão difícil,
dispôs-se a negociar. Mesmo tendo havido negociação e tendo ele
anunciado, através da mídia e dos canais competentes, um aumento para a
Policia Civil e Militar, encontrou barreiras na aceitação desse aumento. O
Governador, diante de novas manifestações, tem a hombridade, a coragem
e o desprendimento de governante de entabular novas negociações. E nós,
assim como o Secretário João Batista dos Mares Guia, também queremos,
neste momento, enaltecer e louvar o Governador do Estado, Eduardo
Azeredo, por aquele momento dignificante, quando recebe as lideranças
rebeladas ao lado de sua assessoria no Palácio, com a oração de um Pastor
Evangélico e com o Pai Nosso entoado pelo Arcebispo Metropolitano, Dom
Serafim Fernandes de Araújo. Num momento de rara emoção, num
momento de grande simbolismo, autoridades do Governo, lideranças de
forças militares rebeladas, assessorias do Governo, participantes da Igreja
Católica e. de Igrejas Evangélicas se unem, num momento de oração, e
pedem aos céus que os inspirem e lhes dêem forças para encontrar o melhor
caminho naquele grave e delicado momento da vida mineira e nacional.
Quero fazer coro com as palavras do Secretário de Estado João Batista dos
Mares Guia, pronunciadas aqui, na Assembléia Legislativa, durante o debate
sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na última sexta-
feira. E quero parabenizar o Secretário, também, por sua coragem e seu
desprendimento, quando pede que lhe seja despida a condição de
Secretário, para que, como cidadão, possa se expressar perante um Plenário



o
o
E

o,
o

o-c

rÀ

95
composto da Mesa Diretora desta Assembléia Legislativa, dos demais
Deputados, de educadores deste Estado, para falar como cidadão e se
reportar às utopias dos anos 60, das quais ele comungou e pelas quais foi
encarcerado durante dois anos e exilado durante três anos. E ele diria que
essas utopias de nada valeriam se o Governo de Minas tivesse usado da
brutalidade e do autoritarismo para massacrar um movimento que, na
verdade, até se confundia com uma insubordinação somente vista durante a
Rebelião dos Sargentos, à época em que João Goulart ocupava a
Presidência da República.

Queremos aqui, neste momento, mais uma vez, cumprimentar o Secretário
da Educação pela lembrança desses fatos num momento tão importante,
quando ele falava com autoridades do Estado e com profissionais da
educação de toda a Minas Gerais. E ele pôde extemar para o Plenário que o
ouvia sua condição de sonhador dos movimentos estudantis da década de
60, que via e sentia que a postura do Governador Azeredo lhe causava
admiração, porque o Governador realmente cedeu e concedeu; depois de
uma atitude tomada, repensa, parte para nova negociação, procura contornar
a gravidade dos fatos, negociando e concedendo o aumento reivindicado
pelas forças rebeladas, um aumento, talvez, fora das capacidades
financeiras do Estado de Minas Gerais e com uma agravante: estaria abrindo
precedentes para que outras categorias também assim se colocassem e
pudessem futuramente partir para novas manifestações.

Mas, na fala de João Balista dos Mares Guia, endossada neste momento
por nós, tanto ele como nós, que lemos grande número de jornais nacionais
naqueles dias - e todos eles praticamente eram unânimes em reconhecer
que existia um movimento de insubordinação em Minas Gerais, e a maioria
dos articulistas pregava o massacre, pregava puramente uma barreira em
que o Governo não negociasse com os rebelados - não sentimos que a
atitude do Governador Estado de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, fosse
de fraqueza e de capituação. Sabemos que o Governador poderia apelar -
como apelou - para as Forças Armadas do Pais, para proteção do Palácio
dos Despachos, do Palácio da Liberdade e do patrimônio público de Minas
Gerais. Mas o Governador não capitulou, não recuou simplesmente pelo
medo, pela ameaça, mas pela sua sensibilidade de homem público que
reconheceu a carência dos manifestantes, que reconheceu neles a
necessidade de pais de família, de leais servidores da segurança pública, de
militares comprometidos com a luta pela segurança de Minas Gerais. Dessa
Policia Militar que tem 222 anos de tradiçL. e com a competência e a
tradição de ser reconhecida como uma das mais importantes e praticamente
das mais incorruptíveis deste Pais.

0 Governador recuou, até capitulou, mas para atender também às
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necessidades dos militares, sejam militares da Policia Militar, gloriosa de
Minas Gerais, e até da Polícia Civil, além de um abono para os demais
servidores, o que também foi estabelecido. Queremos dizer que na maioria
do Pais a imprensa propugnava pelo uso da força contra os manifestantes,
atitude essa com que o Governador de Minas não pactuou. Neste momento,
queremos, de público, desta tribuna da Assembléia Legislativa, reconhecer
esse comportamento altruísta do Governador de Minas e reconhecer
também a legitimidade da manifestação dos policiais, porque não é possível
dar segurança pública para esse Estado vivendo uma situação de arrocho
salarial e enfrentando o perigo a todo instante.

Neste momento, queremos trazer nossa palavra de solidariedade com a
corporação da Policia Militar, que perdeu nas manifestações o Cabo Valério
de Oliveira. Queremos estender essa nossa solidariedade, os nossos
sentimentos de pesar a todos os seus familiares e ter a certeza de que o
Cabo Valério, um evangélico, um homem de Deus, naquele momento em
que foi atingido por uma bala, pregava a calma e a serenidade nas
manifestações. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro.
• Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estará

aniversariando amanhã, dia 3 de julho, a nossa querida Montes Claros.
Símbolo do caldeamento e da fusão de todas as forças da região Norte
mineira, os claros montes de Montes Claros se agigantam em Minas,
atestando a determinação de uma gente cansada de esperar, mas que sabe
resistir e querer. Sem dúvida, e malgrado a situação que vivemos, fora das
prioridades, somos hoje uma referência em Minas. Referência não só no
setor rural, com agricultura e pecuária respeitadas, mas também com uma
industrialização fortalecida, com uma linha de serviços em expansão, tudo
direcionado para a melhoria da vida do nosso povo, integrando-se ao
desenvolvimento global do Estado. Estamos vivendo uma hora de
expectativas favoráveis, incorporando opções novas e estimulando nossas
potencialidades: é a fruticultura que expande a fronteira agrícola; é a
mineração que redescobre os sonhos de Robério Dias, mostrando riqueza no
subsolo dos quatro cantos da região; é a vertente do turismo de negódios
que sinaliza um tempo novo; é a incorporação de novas tecnologias à nossa
vida econômica, como a irrigação que redime; é o melhor aproveitamento da
bacia leiteira; é o novilho precoce que imprime mudança de métodos e
costumes; é a reabilitação, para exportação, da mais tradicional e famosa
aguardente de qualidade; são os investimentos públicos que se efetivam
ponte sobre o rio São Francisco, em Maria da Cruz, BR-135 - Januária-
Montalvânia, Jaíba-Mocambinho, Grão-Mogol-BR-252 e Varzelãndia-São
João da Ponte, entre outros); é a consciência empresarial renovada; é o
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MERCOVALE que gera expectativas favoráveis; é a UNIMONTES se
universalizando de fato, acendendo faróis em toda a região; é a
representação político-parlamentar dinamizada, comprometida, mais
autêntica e fortalecida em sua atuação; é o ânimo do povo aumentado.

Tudo isso está sendo capitaneado por Montes Claros, que tem o ônus de
ser o carro-chefe da região. E expressando este sentimento de que somos
parceiros inseparáveis e navegadores do mesmo barco que saudamos, com
alegria, o aniversário de nossa cidade líder.

Parabéns, Montes Claros! A nossa geografia, a nossa sociologia, a nossa
história e as nossas raízes nos fazem umbilicalmente ligados, nos tomando
irmãos.

Desejamos, isto sim, maior solidariedade em nosso desenvolvimento, que
só será efetivo e justo se integral e compartilhado por todos os norte-
mineiros. Esse é o trabalho de longo alcance, que só é atingido através dos
determinados, dos de têmpera forte e consolidada liderança. E aqui
saudamos duplamente Montes Claros, pois esta liderança vigorosa é
exercida hoje pelo Prefeito Jairo Ataide, em quem depositamos confiança,
pois é contemporâneo deste tempo novo - tempo de resgate e de crença que
haverá de alicerçar nossas fundadas esperanças. Parabéns, Montes Claros!

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Fazemos coro com as palavras
de V. Exa., neste momento em que presta essa justa homenagem á nossa
querida Montes Claros pela passagem de seus 140 anos de emancipação
política. Na verdade, V. Exa., que milita na política mineira há tanto tempo,
pode avaliar o quanto o Norte de Minas tem-se desenvolvido graças a essa
liderança inconteste da cidade de Montes Claros. A cidade tem crescido, tem
passado por várias experiências positivas, na industrialização, na
agropecuária e principalmente na evolução política de sua gente. Saúdo a
nossa Montes Claros pela passagem de mais um aniversário de
emancipação política, fazendo coro, também, com a homenagem que V.
Exa. faz ao nosso Prefeito Jairo Ataíde, ex-Deputado Estadual, homem de
visão, que tem feito um grande trabalho e devolvido ao povo daquela cidade
um pouco da esperança e da política sadia, da política de resultados, da
política que o povo de Montes Claros quer e precisa. E necessário que haja,
também, a evolução de certas pessoas que fazem política naquela cidade -
pessoas que pararam no espaço e no tempo, que só querem denegrir, jogar
pedras e usar o povo para os seus encontros políticos. E essa oposição que
nós combatemos, que o povo de Montes Claros aboliu, principalmente nas
últimas eleições.

Espero que a nossa cidade, com o Jairo, com a nossa representação
política, com V. Exa., com o Deputado Gil Pereira, com nossa pessoa,
porque fomos eleitos naquela cidade, possa proporcionar ao nosso povo a
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evolução política que temos realizado em nosso Estado e em nosso País.

Parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns, Montes Claros e,
principalmente, parabéns ao povo de Montes Claros, pelo desenvolvimento
da nossa cidade. Muito obrigado.

O Deputado Cleuber Carneiro - Agradeço o aparte do ilustre Deputado
Carlos Pimenta, que enriquece a nossa fala. Tenho certeza, Deputado Carlos
Pimenta, de que esse meu sentimento, que também é seu, retrata o
sentimento de toda a bancada do Norte de Minas, que reconhece a liderança
de Montes Claros como carro-chefe da nossa região. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,o Governo do

Estado de Minas Gerais anuncia corte nos gastos públicos, arrocho e revisão
no setor de investimentos. Essa posição do Governo, mesmo antes de ser
anunciada, já pode ser sentida. Escassez do número de vagas escolares na
região Norte de Belo Horizonte e em outras regiões do Estado, precariedade
do atendimento de saúde, estradas com piso comprometido são fatores que
preocupam todos os mineiros e demonstram a dificuldade financeira do
Estado. A bem da verdade, os municípios precisam buscar contenções nos
gastos públicos e maior otimização dos serviços essenciais; já virou mania
cobrar tudo do Estado.

No caso da saúde, a situação é verdadeiramente caótica, agravada ainda
mais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde, além de haver
grande concentração populacional, ocorre o deslocamento de doentes de
todo o Estado. Todos disputam vagas hospitalares com os moradores da
RMBH.

Entendo a posição do Governo ao falar do arrocho, não entenderei a falta
de decisões técnicas e políticas que permitirão melhorar as gestões
administrativas do Estado.

O Hospital Pronto-Socorro de Venda Nova teve sua construção iniciada há
10 anos. Os recursos aportados foram enormes, e a obra continua
inacabada. O bom senso determina a conclusão parcial das obras para
atender a emergências da Região Norte Metropolitana: Santa Luzia, Lagoa
Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Pedro Leopoldo,
Confins e Venda Nova.

O trânsito congestionado prejudica o acesso para atendimento de urgência
no Pronto-Socorro do Hospital João XXIII e no Pronto-Socorro Odilon
Behrens.

Na audiência que tive com o Governador, ficou o compromisso da entrega
parcial ou da conclusão do Hospital Pronto-Socorro de Venda Nova, até o
próximo ano. Não é possível esperar mais. Entretanto, é preciso reavaliar os
gastos públicos e repasses na área da saúde.
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O atendimento dos postos de saúde está ficando pior a cada dia. Faltam

remédios, seringas e atendimento noturno. A concentração de pessoas nos
"hospitais-referências" se agrava por falta de atendimento primário.
Entretanto, é preciso que o Governo reveja também a situação de hospitais
de propriedade do Estado e de municípios que estão na mão da iniciativa
privada e que poderiam atender melhor a população se administrados pelo
Estado. Me preocupa a ingerência.dos recursos da saúde. Hospitais como o
São José, o São Judas Tadeu, de propriedade do município ou do Estado, e
outros estão nas mãos de pessoas que visam somente aos lucros de
recursos públicos.

Quero saber como estão sendo aplicados os recursos da saúde, como
funcionam os hospitais construídos e equipados com recursos públicos que
estão sendo explorados pela iniciativa privada. A crise da saúde precisa ser
explicada. Falta dinheiro, falta honestidade ou falta competência no
gerenciamento dos recursos públicos? Quanto se gastou no Pronto-Socorro
de Venda Nova até agora? Onde estão os equipamentos do
CARDIOMINAS? Quanto foi gasto de recursos naquela obra?

Esta Casa não pode ignorar, Sr. Presidente, que o povo está morrendo por
falta de assistência e de ação no setor primário de atendimento. E eu volto a
dizer: se não há recursos para gastar é porque algum setor do Governo não
está funcionando.

Vou fazer novamente uma das denúncias que já fiz nesta Casa, desta
tribuna, por meio de um requerimento da Comissão de Fiscalização de
Serviços Públicos. Foi criada por esta Casa, a pedido do Governador do
Estado, uma taxa a ser cobrada dos bingos instalados em Minas Gerais.
Repito, bingo é casa de vício, é a ante-sala da prostituição, é onde está o
tráfico de drogas. O Governo do Estado enviou a esta Casa um projeto de lei
criando uma taxa de R$39.000,00 por mês, para cada casa de bingo aberta
no Estado. Isso foi há quase oito meses. Perguntaria aos Srs. Deputados se
sabem quantas casas estão pagando essa quantia para estarem abertas.
Apenas um bingo está pagando. Essa taxa está servindo para fazer aporte
de recursos ao Governador do Estado ou está servindo de achaque para
meia dúzia de funcionários da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de
Segurança Pública e da Loteria do Estado. Se essa taxa não está sendo
paga, esses órgãos têm o poder de fechá-las, como fecharam um bingo na
Savassi, no final do ano passado. Por que não fecharam os outros bingos?
Essa taxa, votada por essa Casa, foi apenas para servir de instrumento de
achaque, repito, a meia dúzia de funcionários desses órgãos, ou realmente o
Governo do Estado não está precisando de dinheiro. Quando um Secretário
deixa essa situação acontecer em sua secretaria, como aconteceu na
Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Segurança Pública e na Loteria do
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Estado de Minas Gerais, duvido da sua honestidade. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2 a PARTE (ORDEM DO DIA)

12 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica ao Plenário que está reiterando ao Poder

Executivo, na pessoa do Governador Eduardo Azeredo, proposta de que seja
constituído o Fundo de Aposentadoria do Servidor Público de Minas Gerais,
urna vez que, conforme noticiado pela imprensa, o Paraná já está cuidando
de viabilizar a idéia para ser o primeiro Estado da Federação a contar com
tal tipo de aposentadoria.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira Júnior -
falecimento do Sr. José Eli Silva, em Belo Horizonte; Marcelo Gonçalves -
falecimento de Edi Pereira Femandes, em Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-
se.); Miguel Martini - sua desfiliação, em 1816197, do PSDB e sua filiação,
em 2516197, ao PSN (Ciente. Cópias às Lideranças. A Área de Apoio às
Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n 0 1.164/97, de sua autoria,
que autoriza a COMIG a doar imóvel ao Município de Montes Claros. Inclua-
se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini e outros, em que solicitam seja
convocada reunião especial pela passagem do centenário de nascimento do
Sr. Mário Goulart Penna, médico pioneiro da radioterapia no Brasil. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art.
244 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja destinada a P
Parte da reunião ordinária do dia 1 0110197 para a comemoração do Dia
Nacional do Vereador. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno e oportunamente fixará a
data.
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Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
em que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação da Proposta
de Emenda à Constituição n o 27196. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 265 do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo registrarão o
voto "sim', e os que desejarem rejeitá-lo registrarão o voto "não". A
Presidência esclarece que a matéria será aprovada se obtiver a maioria
simples de votos. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos
Deputados para os seguintes procedimentos: os Deputados deverão tomar
os seus lugares. Somente após o toque da campainha, e dentro de um prazo
máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar sua senha e,
em seguida, registrar o voto "sim", "não" ou "branco", observando no visor do
próprio posto de votação se o voto foi computado. A Presidência informa,
ainda, que cada posto registra somente um voto.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, creio que V. Exa. poderia

reiterar o pedido que já vem fazendo, pois o visor não acusou o voto de
muitos Deputados, em virtude de eles não haverem registrado a presença no
painel. Portanto, deve haver um apelo para que os Deputados registrem a
presença no painel, para que os votos sejam registrados.

O Sr. Presidente - A Presidência acabou de fazer essa solicitação aos
Deputados, mas vai repeti-Ia, solicitando àqueles que ainda não registraram
sua presença no painel eletrônico que o façam neste momento.A Presidência
vai dar início ao processo e, para tanto, solicita aos Deputados que tomem
seus lugares e aguardem o toque da campainha para dar início ao registro do
seu voto. A Presidência esclarece que todos os Deputados presentes
deverão registrar o seu voto "sim", "não" ou "branco". Aqueles que não
desejarem votar não deverão permanecer no Plenário durante a votação.

- Procede-se à votação eletrônica.
- Votaram "sim" os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro
- Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Geraldo Santanna - lbrahim Jacob - Irani Garbosa - João Batista
de Oliveira - João Leite - José Militão - Luiz Femando Faria - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Garbosa - Olinto Godinho - Pauto Schettino - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Toninho Zeitune - Wanderley Avila.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados. Votaram "não" 5

Deputados. Estão presentes 8 Deputados nas comissões, totalizando 39.
Portanto, está aprovado o requerimento do Deputado Sebastião Navarro
Vieira. Cumpra-se.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira requer seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.042196, de sua autoria, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra Diocesana de Guaxupé
imóvel para instalação de um centro de atividades comunitárias. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

O Deputado Mauri Torres requer seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei n°717/96, de sua autoria, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Catas Altas. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ? Fase, a Presidência

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

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

Projetos de Lei n°s 1.180 a 1.182197, 1.184, 1.185 e 1.193197, em virtude de
sua aprovação na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como
os Projetos de Lei n°s 1.183197, 658, 782, 888, 979, 1.042 e 710196, que
foram aprovados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

A Presidência informa, ainda, que também faz retirar da pauta o Projeto de
Lei n° 1.268197, uma vez que não se encontram cumpridos os requisitos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum"

para a votação da Proposta de Emenda à Constituição n°9/95, mas que o há
para a apreciação das demais matérias em pauta.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.217197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte
público urbano sobre trilhos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina
pela aprovação da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° i, que
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apresenta, e pela rejeição das Emendas nos 2 a 6. Em votação, o
Substitutivo n° i, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Ângelo - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 3

Deputados. Houve um voto em branco. Há 8 Deputados em reunião nas
comissões, perfazendo um total de 43 presentes. Está, portanto, ratificada a
aprovação do Substitutivo n° 1. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n°
1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovada. Em votação, as
Emendas n°s 2 a 6, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.217197 na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

- A seguir, é encerada a discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n°27/96.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 934196, do
Deputado Miguel Martini, que estabelece condições para que associações ou
fundações sejam declaradas de utilidade pública estadual. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado o Substitutivo n° 2. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o Projeto de Lei n° 934196, do
Deputado Miguel Martini, uma vez que foram rejeitados os Substitutivos n°s
1 e 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 1.124197, da Comissão
de Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade com o
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das
terras devolutas que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.
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Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.279197, da Comissão de

Justiça, que dá nova redação ao § 30 da Lei n° 11.179, de 1018193. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 5195, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre incentivo fiscal para o apoio à realização de
projetos de geração de postos de trabalho no âmbito do Estado de Minas
Gerais. 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. Os Deputados que o
aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 5195 na forma do
vencido em 1° turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 775196, do Deputado Paulo
Piau, que dispõe sobre o ensino de 2 0 grau de escola da rede estadual do
Município de Conquista. 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. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 775196
na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicitaria que o processo de

votação das Emendas n os 9 e 27 fosse efetivado através da chamada feita
pela Secretária e que os Deputados pudessem se pronunciar a respeito,
dizendo se são favoráveis ou não.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize o
requerimento, mas já atende a sua solicitação. Prosseguimento da votação,
em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 9195, do Deputado
Miguel Martini, que dá nova redação ao § 5 0 do art. 157 da Constituição do
Estado. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada de
votação nominal.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
- Respondem 'sim" à chamada os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto -
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Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djaima Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - José Militão
- Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péticles
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto contrário.
Está aprovada, em 20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n°9/95. A
Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 27196, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá nova redação ao mi. 256 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta na forma do Substitutivo n°2 e pela prejudicialidade do Substitutivo
n° 1. Em votação, o Substitutivo n o 2. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal e solicita à Sra. Secretária que proceda à
chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aiiton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Baidonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino
- Péricles Ferreira - Rërnolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Responderam 'sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 2 à Proposta de Emenda à
Constituição n° 27196, ficando prejudicados o Substitutivo n° 1 e a proposta.
Fica, portanto, aprovada, em 2 0 tumo, a Proposta de Emenda à Constituição
n°27/97 na forma do Substitutivo n°2. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não havendo oradores

inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas,
e de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa 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 13a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Francisco Ramalho, DiIzon Meio, Ivo José, Marcelo Gonçalves e
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Miguei Martini, José Braga,
Sebastião Helvécio e Roberto Amaral, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxilio para despesas
de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 3 0 , III, da Lei n°
11.815, de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Errnano
Batista, Corregedor; Dilzon Meio e José Braga, relatores no âmbito da Mesa
da Assembléia e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
respectivamente, os quais, verificando as prestações de contas, cada um por
sua vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Asilo São José, Associação Amigos Nova Porteirinha, Associação
Assist. Carentes Pirapora, Associação Bairro Barro Branco, Associação
Beneficência Popular - Escola Ana Angélica, Associação Comun. Bairro
Cidade Jardim, Associação Comun. Dom Cartoto, Associação Comun. José
Luiz, Associação Comun. Libertar Nortear T. Org . Soc. São Joanense,
Associação Desenv. Assist. Social Educ. Desp. Pará Minas, Associação
Moradores Amigos Bairro Jadete, Associação Moradores Bairro Alto Tibery
Adjacências, Associação Moradores Bairro Baixão, Associação Moradores
Bairros Flamengo Jardim Riacho, Associação Moradores Distrito Vera Cruz
Minas, Associação Pais Amigos Excepcionais - Cachoeira Dourada,
Associação Senhoras Rotarianas São Gonçalo do Pará, Associação
Servidores Cristãos - ACRISPU, Caixa Escolar Bueno Brandão, Caixa
Escolar Femando Francisco Souza, Caixa Escolar Irmã Beata, Caixa Escolar
Professor José Maria Guimarães, Casa Amizade Ubá, Centro Comun.
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Metodista, Centro Documentação Eloy Ferreira Silva, Centro Social Assist.
Comunitária, Centro Social Comun. Araçaí, Comercial Esporte Clube -
Contagem, Comunidade Paroquial Timóteo - COPATI, Conselho Comun.
São José Figueira, Conselho Defesa Moradores Vila Pinho, Conselho
Desenv. Comun. Riacho Barro, Conselho Desenv. Comun. São Domingos
Prata, Creche Cantinho Vila, Faculdades Unidas Norte Minas - FUNORTE,
Grupo Espiríta Amor Cristão, Loja Maçônica Caridade Luz IV, Prefeitura
Municipal Guaranésia, Prefeitura Municipal Liberdade, Prefeitura Municipal
Presidente Juscelino, Sociedade Pró-Melhoramento Comunidade Jose
Bonifácio, Sociedade São Vicente Paulo - Resplendor. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Ivo José

- Marcelo Goncalves - Miguel Martini - José Braga - Roberto Amaral -
Péricles Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA 143 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Francisco Ramalho, Dilzon Meio, Geraldo Rezende, Ivo José e
Marcelo Goncalves, membros da Mesa da Assembléia; Miguei Martini, Jose
Braga, Roberto Amaral e Péricles Ferreira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxilio para despesas
de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei n°
11.515, de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.425 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Dilzon Meio e José Braga, relatores no âmbito da Mesa
da Assembléia e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
respectivamente, os quais, verificando as prestações de contas, cada um por
sua vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Associação Atlética Monte Carmelo, Associação Comun. Santana
Vila Pinho, Associação Comun, União Bairro Vista Alegre, Associação



108
Comun. Vila Santa Rosa, Associação Desenv. Assist. Social Educ. Desp.
Pará Minas, Associação Mineira Paraplégicos, Associação Moradores Bairro
Lagoinha Adjacência, Associação Moradores Distrito São Pedro Caldas,
Associação Movimento Administrativo Comunitário, Associação Musical Lira
São Sebastião, Augusta Respeitável Loja Maçônica Sol Nascente n° 144,
Caixa Escolar Enedina Pereira Raggi, Caixa Escolar Florência Carmelina
Jesus, Casa Recuperação São João Batista, Conselho Central Cataguases
SSVP, Conselho Comun. Desenv. Rural Bom Jesus Galego, Conselho
Desenv. Comun. Comunidade Reves Belém, Conselho Desenv. Comun.
Limas, Creche Comun. Ursinho Carinhoso, Grupo Ação Social João Paulo II,
Grupo Assistencial Mulheres Maria Pereira Silva, Grupo Social Filantrópico
Coral Arte, Grupo Teatro Força Jovem, Hospital São Sebastião Recreio, Lar
Criança Patrocínio, Nacional Esporte Clube - Piranga, Núcleo Assistencial
Espírita Maria Cruz, Núcleo Comun. Amigos Sra. Dores, Obra Social Menor
Carente Divisa Nova, Paraopeba Esporte Clube, Prefeitura Municipal
Minduri, Serviço Evangélico Reabilitação, Sociedade Musical Sagrado
Coração Jesus, Vera Cruz Esporte Club. Submetidos a discussão e votação,
são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Mesa e da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1 0 de julho de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Francisco Ramalho - Elmo

Braz - Ivo José - Miguel Martini - José Braga - Roberto Amaral - Sebastião
Helvécio - Ermano Batista.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°27/96
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de março de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira,
Ailton Vilela, Ambrósia Pinto, Ajalmar Silva, Antônio Andrade e José Braga,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a eleger o novo
Presidente, tendo em vista a eleição, para a 4a Secretaria da Casa, do
Presidente anterior, e a apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta de
Emenda à Constituição n° 27196. A seguir, solicita ao Deputado José Braga
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em seguida, determina a
distribuição das cédulas de votação e designa para atuar como escrutinador
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o Deputado Aílton Vilela. Recolhidas as cédulas e apurados os votos, é eleito
Presidente o Deputado José Braga, com oito votos. Dando seqüência à
reunião, o Presidente em exercício, Deputado Carlos Pimenta, declara
empossado, como Presidente, o Deputado José Braga, a quem convida para
tomar assento à mesa e passa a direção dos trabalhos. O Presidente
agradece a confiança nele depositada e passa a palavra ao relator da
matéria, Deputado Gilmar Machado, que apresenta parecer concluindo pela
aprovação da proposição com a Emenda n° 1, de sua autoria. Discutido e
submetido a votação, é o parecer aprovado pelos Deputados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca
os Deputados para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Saladas Comissões, 1 0 de julho de 1997.
José Braga, Presidente - Elbe Brandão - Glycon Terra Pinto - Ambrósio

Pinto - Marcos 1-lelênio - Ailton Vilela - Arnaldo Penna - Sebastião Navarro
Vieira - Jorge Hannas.

ATA DA 608 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e seis de junho de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Antônio Roberto, Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado,
Roberto Amaral e José Braga, membros da Comissão supracitada-
Encontram-se presentes, também, os Deputados Marcos Helênio, Gil Pereira
e Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. José Afonso Bicalho Beltrão,
Presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, e Pompilho de
Lourdes Canaves, Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte,
os quais irão prestar esclarecimentos sobre a questão da reestruturação do
Sistema Financeiro do Estado de Minas Gerais, com ênfase para o caso do
CREDIREAL, e apreciar as matérias constantes na pauta. O Presidente
registra a presença dos Srs. Enio Botelho, Fabiano Aquino, Ronaldo
Locateili, Antônio Caran, Vice-Presidentes do CREDIREAL; Hugo Cerqueira,
Economista do DIEESE, e José Wilson, jornalista do Sindicato dos Bancários
de Belo Horizonte. Na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, o Presidente procede à leitura do requerimento do Deputado
Durval Angelo, no qual solicita sejam convidados os Srs. Santos Moreira da
Silva, Secretário de Estado da Segurança Pública; Pedro Paulo Caponi,
Wender Teixeira Moraes e Roberto Appel, empresários fabricantes de placas



110
para veículos, a fim de, em audiência pública desta Comissão, debater o
monopólio da fabricação de placas para veículos de Minas Gerais e a ação
impetrada contra o Estado. A seguir, o Presidente procede à leitura do
requerimento apresentado pelo Deputado Gilmar Machado em que solicita
seja convidado o Conselheiro Flávio Régis, ex-Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, para que preste informações sobre o
paradeiro do relatório final da CPI do VAF, uma vez que o atual Presidente,
Conselheiro João Bosco Murta Lage, declarou que providências não foram
tomadas pelo fato de não se ter notícia do referido documento no Tribunal de
Contas. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Presidente submete à apreciação da Comissão minuta de
deliberação que altera a Deliberação n° 10, relativa a distribuição de
subvenções sociais, auxilio para despesas de capital e transferência a
municípios para o exercício de 1997, com recursos consignados no
orçamento da Assembléia. O Presidente submete a discussão e votação a
proposição, que é aprovada por unanimidade. A Presidência solicita aos
membros presentes que subscrevam a proposição, que passa a denominar-
se Deliberação n° 12. Logo após, os convidados fazem detalhada
explanação sobre o assunto. A seguir, o Presidente abre amplo debate entre
os convidados e os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Após os debates, o Presidente agradece aos convidados os valiosos
subsídios prestados aos trabalhos da Comissão e suspende a reunião para a
saída dos convidados. Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença dos
Deputados Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira, José Braga e Marcos
Helênio (substituindo este ao Deputado Durval Ângelo, por indicação da
Liderança do P1), membros da Comissão supracitada. A seguir, passa-se à
? Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira procede à leitura do parecer sobre o Projeto de Resolução n°1.124/97,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Devido
à ausência do Deputado Antônio Roberto, o Deputado José Braga procede à
leitura do parecer desse relator, que conclui pela aprovação do
Requerimento n o 2.070/97 na forma do substitutivo apresentado. Posta em
votação, é aprovada a proposição. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Carlos Pimenta - Ambrósio Pinto - Antônio

Andrade - Gilmar Machado - Geraldo Nascimento - Jorge Eduardo de



111
Oliveira - Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira - Antônio Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 12 E 13, APRESENTADAS NO 1°
TURNO, AO PROJETO DE LEI N°1.183197

Nos Termos do Art. 138, § 1 0 , do Regimento Interno
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.1 83197, do Governador do Estado, dispõe sobre a

reorganização do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá outras
providências.

O projeto foi apreciado, em reunião conjunta, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade, e pelas Comissões de Administração Pública, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinaram por
sua aprovação.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, no Plenário, as
Emendas n°s 12 e 13, que vêm a esta Comissão para receber parecer.
Cumpre-nos, agora, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
A Emenda n° 12 aprimora o projeto, dando a denominação de Assessoria

de Comunicação Social e Educação Ambiental à Assessoria de Educação e
Extensão Ambiental. Também a Emenda n° 13, ao substituir a expressão
"alienação" por "doação", no § 14 do art. 19, proposto pelo art. 24 do projeto
de lei em epigrafe, aprimora sua redação.

Para maior clareza na redação do § 40 do art. 60 da Lei n° 11.363, de
29112193, propomos a Subemenda ri 0 1 à Emenda n° 10, aprovada na
Comissão de Meio Ambiente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 12 e 13,

apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Emenda n° 10, da Comissão
de Meio Ambiente, na forma da Subemenda n° 1, que apresentamos.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°10
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 60 da Lei ri° 11.363, de 29 de dezembro de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Ari. 60 - Ao contribuinte da Taxa Florestal, de que trata o art. 58 da Lei n°

4.747, de 9 de maio de 1968, que efetuar gastos em projeto relevante e
estratégico, previamente aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF
-, relacionado com a implementação de política florestal e com a
conservação da biodiversidade no Estado, desde que adimplente com as
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exigências estabelecidas na Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
assegurada a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Taxa
Florestal devida.

§ 1 0 - A redução a que se refere o "caput" se aplica em caso de gastos em
projetos de fomento florestal, no manejo florestal sustentado de florestas
nativas susceptíveis de exploração econômica, na regularização fundiária de
unidades de conservação estadual administradas pelo IEF, em projetos de
recuperação de áreas degradadas, de recomposição de matas ciliares e de
conservação da biodiversidade ou em caso de destinarão de recursos para
aquisição, pelo IEF, de áreas de relevante interesse ecológico a serem
incorporadas ao seu patrimônio.

§ 20 - A realização de gastos em mais de um dos projetos previstos neste
artigo não dá direito à redução ao limite, nele estabelecido, de 25%. (vinte e
cinco por cento).

§ 30 - Compete ao Conselho de Administração e de Política Florestal do
Instituto Estadual de Florestas - IEF - a regulamentação e o estabelecimento
de critérios para a concessão do benefício estabelecido neste artigo.

§ 40 - A redução a que se refere o "caput" será concedida por um período
de até 12 (doze) meses, renovável, justificada mente, conforme cronograma
de desenvolvimento do projeto previamente aprovado.".

"Art. .... - Fica revogado o art. 70 da Lei n° 11.508, de 27 de junho de
1994.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.206197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o Projeto de Lei n° 1 .206197
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo das Crianças Carentes
da Vila São Caetano - GRIASC -' com sede no Município de Betim.

Publicado em 1615197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
exame preliminar, de acordo com o que prevê o art. 195, c/c o art. 103V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada tem personalidade jurídica, está em

funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Portanto, não encontramos óbice à tramitação do projeto em tela, já que
foram preenchidos os requisitos constantes na Lei n° 12.240, de 517196, que
dispõe sobre o processo declaratório de utilidade pública.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.206/97 na forma original.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ivair Nogueira - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.217197

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.217197,
publicado em 2115197, autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de
transporte público urbano sobre trilhos.

Tendo sido submetida a tramitação em regime de urgência, a matéria
deverá ser apreciada em reunião conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, IaR, do Regimento Interno, cabe a
esta Comissão o exame da juildicidade, da constitucional idade e da
legalidade da proposição.

Fundamentação
O Governo Estadual tenciona criar, sob a forma de sociedade anônima,

empresa com capital exclusivamente público para planejar, implantar, operar
e explorar o serviço de transporte de passageiros sobre trilhos na Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. Pelo que se pode extrair do
projeto, o Estado deterá o controle acionário da empresa, sendo o restante
do capital social subscrito pelos Municípios de Belo Horizonte e Contagem.
Há previsão de que o Estado poderá renunciar ao direito de subscrição de
capital em favor de município da RMBH alcançado pelo sistema metroviário.

Por força do disposto no art. 37, XIX, da Constituição Federal, e no art. 14!
§ 40, da Constituição mineira, a criação de empresa pública deve,
efetivamente, ser precedida de autorização legislativa.

Por outro lado, o art. 14 da Carta Estadual, em seu § 60 , veda a criação de
entidade na administração indireta que não seja voltada à prestação de
serviço público. Nesse ponto, cabe ressaltar que o transporte coletivo
urbano, ferroviário ou rodoviário, caracteriza-se corno serviço público
essencial, nos termos do art. 30, V, da Constituição da República, não
havendo, pois, sob esse aspecto, qualquer óbice à criação da empresa Trem
Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

Quanto à composição societária, a associação entre Estado e municípios,
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tal como se encontra delineada no projeto, atende á orientação fixada na
Carta mineira, nos arts. 44 e 45, urna vez que as funções de interesse
comum dos municípios de região metropolitana deverão ser executadas em
regime de colaboração.

Por último, é de se destacar que, para a consecução de suas finalidades, a
empresa estadual deverá receber da União e da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos - CBTU - os recursos materiais e humanos afetos ao sistema
metroviário da Capital mineira. Tal medida se insere no processo de
descentralização do transporte ferroviário urbano de passageiros, ora em
execução pelo Governo Federal, que visa a adequar a realidade fática atual
aos preceitos da Constituição da República. Explica-se: tradicionalmente, o
transporte ferroviário é explorado, no País, pela União. Entretanto, desde a
Carta de 88, o transporte ferroviário intermunicipal e municipal passou para a
competência, respectivamente, dos Estados e dos municípios. Nesse
contexto, a Lei Federal n° 8.693, de 318193, previu a cisão da CBTU e a
versão de seu patrimônio em empresas estaduais já existentes, como
aconteceu em São Paulo, ou criadas para essa finalidade, como ocorre em
Minas.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.217197.
Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -

Marcos Helênio - Antônio Júlio - Gil Pereira.
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei n o 1.217197, do Governador do Estado, autori: o Poder

Executivo a constituir empresa de transporte público urbano sobre trilhos.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição.
Agora, nos termos do disposto no art. 103, 1, do Regimento Interno,

passamos à apreciação do mérito da matéria.
Fundamentação

Todos sabemos que, à vista do congestionamento observado nas
principais ruas e avenidas da Capital e adjacências, há poucas possibilidades
de melhoria da qualidade do transporte coletivo por meio das medidas
operacionais convencionais, como redefinição de linhas e aumento do
número de ônibus. Dai que a complementação das obras do trem
metropolitano e a otimização do seu aproveitamento, aliadas à sua
integração com os demais modos de transporte da região metropolitana,
apresentam-se como alternativa da mais expressiva relevância.
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Parece-nos razoável supor que a regionalização da administração do metrô

venha facilitar a sua integração com o restante do sistema de transporte
coletivo metropolitano. Por outro lado, o plano de investimentos a ser
implementado pela União e pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos -
CBTU -, conforme acordado com o Banco Mundial e em convênio firmado
entre a União, o Estado e o Município de Belo Horizonte, irá possibilitar a
operação do sistema metroviário em nova escala, com atendimento melhor e
a um número significativamente maior de passageiros.

Quanto à questão formulada nesta Casa acerca da constitucionalidade do
projeto em face dos dispositivos da Carta Estadual e da Lei Complementar
n° 26, de 1411193, que tratam da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
julgamos importante abrir aqui um parêntese para defendermos o
posicionamento que julgamos mais acertado. E inegável que, diante das
disposições constitucionais e legais, seria de se esperar que a criação da
empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. estivesse inserida no
contexto de um planejamento integrado, balizado pelo Plano Diretor
Metropolitano, aprovado pela Assembléia Metropolitana. Entretanto, até a
presente data, tal plano não foi ainda formulado. Assim sendo, não havendo
que se cogitar da hipótese de elaboração forçada do plano diretor e, por
outro lado, à vista do interesse público envolvido na questão, parece-nos
claro que a omissão da Assembléia Metropolitana não pode impedir que
Estado e municípios adotem as providências que julgarem acertadas para o
bom desempenho das atribuições que lhes foram constitucionalmente
outorgadas, entre elas a prestação de serviço público de transporte
ferroviário urbano.

Nesse contexto, não temos dúvida de que o projeto de descentralização
em referência deve merecer o apoio desta Casa. Não obstante, parece-nos
que a proposição sob comento apresenta algumas impropriedades técnicas.

O art. 30 dispõe que o capital social autorizado da empresa será de
R$500.000,00. Conforme se depreende do art. 165 da Lei Federal n° 6.404,
de 15112176, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, o capital
autorizado é uma quantia indicada no estatuto social da empresa até o limite
da qual o capital social poderá ser aumentado sem necessidade de reforma
estatutária, apenas com autorização da assembléia geral ou do conselho de
administração. A mencionada quantia não pode ser indicada no momento da
constituição da empresa, mas apenas a partir do primeiro aumento do capital
social, conforme ensina Rubens Requião, em sua conhecida obra "Curso de
Direito Comercial".

O "caput" do art. 40 determina que o Estado terá a titularidade de, no
minimo, 55% das ações com direito a voto. Já o § 1 0 do mesmo artigo veda
ao Estado alienar ações além do limite que lhe assegure o controle da
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empresa. Considerando que esse controle fica assegurado com 50% das
ações mais uma, a norma contida no 'caput" conflita com a norma contida
no § 1°.

O art. 50 estatui que os Municípios de Belo Horizonte e Contagem
subscreverão o capital social juntamente com o Estado, desde que
autorizados pela respectiva lei municipal. Uma vez que a decisão de
participar ou não da sociedade se insere no âmbito da plena
discricionariedade dos municípios, o dispositivo apresenta-se destituído do
poder de coerção que deve estar presente em todo dispositivo legal, como
elemento essencial de sua juridicidade.

O parágrafo único do ali. 5 0 e o § 1 0 do art. 80 contêm previsões já
expressas, respectivamente, nos arts. 70 e 143 da Lei das Sociedades
Anônimas, à qual se sujeitará a empresa pública estadual. Dessa forma, não
vemos razões que justifiquem a sua inclusão no projeto.

O art. 60 prevê que o Estado poderá renunciar ao direito de subscrição de
capital em favor de município da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH. O direito de preferência do acionista à subscrição de capital social
surge no momento do aumento desse capital. De acordo com o § 6 0 do ali.
171 da Lei das Sociedades Anônimas, ao acionista é dado ceder o seu
direito de preferência, ai estando abrangida, é claro, a possibilidade da
renúncia do direito.

Por outro lado, tendo em vista que o trem metropolitano opera com
elevado déficit e que o Estado tem realizado grandes esforços para sanear
sua situação financeira e conter despesas, julgamos conveniente estabelecer
no projeto que a aceitação da transferência do sistema metroviáiio fica
condicionada a que a União garanta recursos suficientes para cobrir a folha
de pagamento de pessoal, até o término das obras acordadas no convênio
firmado em 1 016195, quando o metrô terá condições de operar com menos
necessidade de aporte de subsídios. Queremos ressaltar que estipulação
semelhante foi feita na descentralização do sistema de trens urbanos do
Recife, no Estado de Pemambuco.

Outrossim, considerando que ainda não se sabe ao certo qual é a melhor
forma de prestação do serviço metroviário, se o Estado deverá prestá-lo
diretamente ou mediante concessão, parece-nos importante estabelecer que
os recursos materiais e humanos indispensáveis a que faz referência o art.
90 do projeto serão indicados com base em estudos técnicos sobre a
questão, a fim de que, futuramente, o Estado não se veja na contingência de
ter de desmontar a empresa que está organizando, neste momento.

Finalmente, acatando sugestão oferecida no curso dos debates realizados
nesta Comissão, queremos garantir, em dispositivo específico do projeto,
que todos os municípios da RMBH interessados em integrar a empresa
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pública tenham oportunidade de fazê-lo.

Com o propósito de realizarmos esses acertos e outros de técnica
legislativa, apresentamos, ao final, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.21 7/97 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte público
urbano sobre trilhos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir empresa pública,

vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, sob a
denominação Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A., para S planejar,
implantar, operar e explorar os serviços de transporte de passageiros sobre
trilhos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Parágrafo único - A empresa será constituída sob a forma de sociedade
anônima, com sede e foro no Município de Belo Horizonte e prazo de
duração indeterminado.

Art. 20 - Somente poderá ser acionista da empresa Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S.A. pessoa jurídica de direito público interno.

Art. 30 - O Estado terá a titularidade das ações com direito a voto que lhe
assegure o controle da empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

Art. 40 - Na implantação da empresa a que se refere esta lei, será aberto
prazo para que os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
subscrevam parcela do capital social não subscrita pelo Estado.

Parágrafo único - A participação societária dos municípios a que se refere
o "caput" observará critérios de proporcionalidade fixados no estatuto social
da empresa.

Art. 50 - O capital social da empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte
S.A. será de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em ações
ordinárias nominativas.

Art. 60 - A empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. reger-se-á
pelo disposto na Lei Federal n°6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - A administração da empresa será exercida pelo
Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a praticar os atos necessários
para receber, em doação, os bens móveis e imóveis e, por meio de
transferência, os recursos humanos e os direitos de propriedade da União e
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, indispensáveis à
consecução dos objetivos da empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte
S.A.
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§ 1°- A doação a que se refere o "caput° somente será recebida se a União

e a CBTU assegurarem o repasse dos recursos financeiros necessários à
manutenção e à operação do sistema de trens urbanos de Belo Horizonte, no
que se refere à folha de pagamento dos empregados transferidos, inclusive
os encargos da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER -,
e demais benefícios sociais e trabalhistas incidentes, até a conclusão das
obras e dos serviços objeto do convênio firmado entre o Estado e o
Município de Belo Horizonte, em 1 0 de junho de 1995.

§ 20 - O Estado indicará, com base em estudos técnicos realizados
especialmente para esse fim, os bens, os recursos humanos e os direitos a
serem recebidos da União e da CBTU.

§ 30 - Após a constituição da empresa Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S.A. e a aprovação do respectivo estatuto social, os atos
necessários ao recebimento da doação a que se refere o "caput" serão
realizados pelos administradores da empresa.

Art. 80 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite de
R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais):

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna , relator - Marcos Helênio -

José Braga.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela, objeto da

Mensagem n° 198197, autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de
transporte público urbano sobre trilhos-

Por solicitação do Executivo, o projeto tramita nesta Casa em regime de
urgência, devendo ser apreciado em reunião conjunta das comissões
competentes.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade do projeto.

A Comissão de Administração Pública se manifestou favoravelmente à sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou

Nos termos regimentais, vem o projeto a esta Comissão para ser objeto de
parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários.

Fundamentação
Acompanha o projeto em estudo cópia de acordo, datado de 30111195, que

gerou o empréstimo de US$99.000.000,00, assumindo a União, perante o
Banco Mundial, a responsabilidade em relação ao valor emprestado, e o
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Estado e o Município de Belo Horizonte, obrigações relativas á criação da
empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

Anteriormente, em 1 016195, o convênio que entre si celebraram a União, o
Estado e o município definiu as condições, as responsabilidades, as etapas e
os procedimentos necessários à transferência do Trem Metropolitano de Belo
Horizonte da CBTU para a empresa a ser constituída, cabendo ao Estado
promover as ações legais e orçamentárias, em tempo hábil a atender os
compromissos assumidos no convênio (1.2, a), e publicar decreto de
aceitação, por doação da União, da parcela do ativo relativa ao patrimônio
cindido do capital social da CBTU, incluindo o efetivo de recursos humanos e
os serviços de operação e manutenção do Trem Metropolitano de Belo
Horizonte, decorrentes da cisão parcial da CBTU (1. 2, e).

A cláusula III do convênio, "Execução", determinou a formação de um
Conselho Diretor com dez membros, sendo três do Estado, para que,
decidindo por consenso, promovesse a gestão das ações necessárias à
desejada transferência, especialmente:

"4.6 - propor a participação dos convenentes no custeio operacional e nos
investimentos, formulando proposta de um modelo de financiamento
adequado para a nova empresa;

4.7 - propor definição de responsabilidades acerca dos ativos e passivos
financeiros havidos pela CBTU até a data da transferência;".

Consideramos, portanto, que o impacto financeiro da criação da empresa
objeto do projeto de lei em tela já foi devidamente absorvido pela estrutura
estadual, que se prepara desde 1995 para recepcionar responsabilidades
definidas e acordadas com objetividade entre as partes envolvidas.

Com relação à abertura de crédito especial no valor de R$275.000,00,
prevista no art. 10 do projeto, destina-se evidentemente a compor o capital
de 55% de respons?bilidade do Estado, que, doravante, passa a arcar com a
sua parte nas cspesas relativas à existência da empresa Trem
Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

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

1.217197, no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - José Braga, relator - Miguel Martini -

Sebastião Costa - Gil Pereira - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.229197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em análise
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objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes
Visuais de Sete Lagoas - ADVISETE -, com sede no Município de Sete
Lagoas.

Após sua publicação, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos arts.
195 e 103, V, "a°.

Fundamentação
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em pleno e regular

funcionamento há mais de dois anos, e seus diretores, pessoas idôneas,
nada recebem pela realização do seu trabalho.

Atende, pois, a instituição aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240,
de 5/7196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.229197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.235197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n° 1.235197 visa
declarar de utilidade pública a Universidade Soda! do Triângulo - UST -, com
sede no Município de Uberlândia.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.

No entanto, toma-se necessário emendar a proposição para aperfeiçoá-la.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.235197 com a Emenda n° 1, redigida
a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Universidade Social do
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Triângulo - UST -, com sede no Município de Uberlândia.".

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - lvair Nogueira - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.244197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade Cristo Rei - CCR -, com
sede no Município de Unaí.

Publicado no Diário do Legislativo do dia 616197, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 195, c/c o ad. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública 1 prevista na Lei n° 12.240,
de 517197, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.244197 na forma original-
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.247197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.247197, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro do Rosário,
com sede no Município de Oliveira.

Publicada em 716197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, depreendemos que ela atende aos requisitos constantes na
legislação que disciplina o processo declaratório de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,	pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.247197.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - António Júlio, relator - Ivair Nogueira - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.268/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a oferecer garantia para refinanciamento, junto à
União, da divida externa do Estado de Minas Gerais.

Publicada em 2016197, a proposição, que tramita em regime de urgência
nos termos do art. 274, II, do Regimento Interno, foi distribuída às comissões
competentes para, em reunião conjunta, receber parecer, em conformidade
com o disposto nos arts. 195 e 103 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos
aspectos de juildicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em
questão.

Fundamentação
O projeto de lei em análise encontra guarida nos arts. 61, XIX, e 90, XVIII,

da Constituição do Estado. O primeiro dispositivo mencionado estabelece a
competência da Assembléia Legislativa para dispor sobre matéria reservada
ao Estado federado, enquanto o segundo ordena que seja previamente
autorizada pelo Poder Legislativo estadual a feitura de operação ou acordo
externo de qualquer natureza.

Ressaltem-se, ainda, as disposições contidas no inciso III do art. 81 da
Carta Estadual, que prevê a manutenção de sistema de controle interno
pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, com a finalidade, entre
outras, de exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias.

Em tempo, cabe destacar o art. 161, IV, "e", que prevê a hipótese de
vinculação de receita de imposto a despesas destinadas à prestação de
garantia à União.

Como vemos, os dispositivos destacados conjugam-se para dar
legitimidade jurídico-constitucional e legal à proposição.

Outrossim, é razoável o pedido, pois que vem ampliar as garantias
oferecidas pelo Poder Executivo do Estado para a realização da operação de
crédito de que trata a Lei n° 12.203, de 1996, tomando possível a
implementação do ajuste pleiteado pelo Estado junto à União.
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Além disso, tendo em vista as condições mais favoráveis oferecidas pela

União para o refinanciamento da dívida externa de Minas Gerais, o projeto
atende aos interesses imediatos da política econômica do Governo do
Estado.

Em face da justificação apresentada e não vislumbrando impedimento de
natureza jurídico-constitucional e legal à tramitação da matéria nesta Casa,
formulamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do

Projeto de Lei n° 1.268197.
Saladas Comissões, 1° de julho de 1997.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ivair Nogueira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto em tela autoriza o

Poder Executivo a oferecer garantia para refinanciamento, junto à União, da
dívida externa do Estado de Minas Gerais.

Primeiramente, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto em análise oferece novas garantias à operação de crédito, a ser
negociada pelo Estado com a União, decorrente do refinanciamento da
divida externa do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei n° 12.203, de
17/6/96.

A citada lei autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com
a União no valor de até US$400.020.626,74, correspondentes ao montante
da divida externa vencida e vincenda do Estado, determinando que os
recursos decorrentes da operação de crédito serão destinados à liquidação
de compromissos originários de empréstimos obtidos pelo Estado junto a
credores estrangeiros.

Como garantia dessa operação, o Estado oferece:
a) as receitas a que se refere o art. 155, 1 a III, da Constituição Federal

(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD -, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA -);

b) os recursos provenientes das quotas de que trata o art. 159, 1, "a", e II,
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da Constituição Federal (a quota do Estado no Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e a parte do Estado no produto da arrecadação
do Imposto sobre Produtos Industrializados);

c) as quotas de fundos de propriedade do Estado.
O projeto em tela autoriza o Poder Executivo a oferecer como garantia da

operação de crédito citada, além das receitas dispostas na Lei n° 12.203, de
1996, também as receitas pertencentes ao Estado previstas no art. 157 da
Constituição da República, quais sejam:

a) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, pelo Estado, por suas autarquias e pelas fundações que
instituir e mantiver;

b) 20% do produto da arrecadação do imposto que a União venha a instituir
no exercício de sua competência.

O refinanciamento, já discutido e autorizado por esta Casa, é benéfico ao
Tesouro Estadual, tendo em vista que as condições do financiamento com a
União são mais favoráveis que os atuais encargos pagos pelo Estado aos
seus credores externos. Possibilita, ainda, a transformação da modalidade
da dívida de contratada externa para contratada interna.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.268197

no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ivair

Nogueira - Roberto Amaral - Antônio Júlio.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 27196
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Proposta
de Emenda à Constituição n°27/96 tem por objetivo alterar a redação do art.
256 da Constituição do Estado.

Aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, a matéria permaneceu de
posse da Mesa pelo prazo de três dias, para receber emenda, de acordo com
o art. 212 do Regimento Interno. Esgotado o prazo regimental e tendo sido
apresentado o Substitutivo n° 1 à proposição, foi ela encaminhada a esta
Comissão Especial para ser objeto de apreciação no 2 0 turno.

De acordo com o art. 196, § 1°, aplicável à matéria por força do art. 212 do
Regimento Interno, apresentamos a redação do vencido, que segue anexa e
é parte deste parecer.



rs

125
Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo alterar a data instituída pela
Constituição mineira para a comemoração do Dia do Estado de Minas
Gerais, 16 de julho, para 21 de abril. Conforme os signatários da proposição,
o povo brasileiro, especialmente o mineiro, tende a identificar o nosso
Estado com os ideais libertários da Inconfidência e, principalmente, com o
mártir do movimento, Tiradentes. Entendem, também, os propositores que,
no dia 21 de abril, a Capital do Estado deverá ser transferida simbolicamente
para a cidade de Ouro Preto, por ter sido a antiga Vila Rica um dos palcos
das manifestações contra o sistema colonial brasileiro.

Outro fator que concorreu para a proposta de mudança foi o fato de que,
com a entrada em vigor da Lei Federal n° 9.093, de 1219195, os dias
instituídos legalmente como data magna dos Estados passaram a ser
considerados feriados civis, com a conseqüente paralisação das atividades
industriais e comerciais, de inegáveis repercussões na ordem econômica.

Não obstante a nossa concordância com a argumentação dos signatários
da proposta, ao afirmarem que a instituição de mais um feriado civil traz
prejuízos para a nossa economia e que o Estado de Minas deve ser
primordialmente lembrado pelo mártir da Inconfidência, acreditamos ser
Tiradentes herói não apenas do Estado mineiro mas do Estado brasileiro,
símbolo do processo de independência do Brasil, iniciado no final do século
XVIII. Tanto é assim que 21 de abril, data de sua morte, é feriado de âmbito
nacional.

Quando o constituinte mineiro optou por instituir o dia 16 de julho como
data magna do Estado, o fez tendo como referência o primeiro núcleo de
povoamento do território mineiro, o primeiro embrião da formação do nosso
ente federado. Foi aos 161711697 que os bandeirantes, ás margens do
ribeirão do Carmo, fundaram um arraial, hoje a cidade de Mariana. Célula
inicial do Estado, nada mais justo que a cidade de Mariana recepcione o
governo do Estado no dia de sua fundação.

Assim sendo, o Substitutivo n° 1, proposto quando da fase de apresentação
de emendas para o 20 turno, propõe o dia 16 de julho e a cidade de Mariana
como referências para as comemorações da data cívica do Estado. Essas
referências condizem melhor com a origem histórica do povo mineiro do que
o dia 21 de abril, data que devemos considerar como marco comemorativo
das idéias de liberdade que viriam a se realizar no Estado brasileiro.

Embora concordemos com a essência da idéia do autor do Substitutivo n°
1, apresentamos o Substitutivo n°2, buscando o aprimoramento técnico da
proposição, cuidado esse primordial por se tratar do texto de nossa Carta
Magna.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 27196 no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 2, e pela
prejudicialidade do Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N°2
Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1" - O art. 256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
- "Art. 256 - E considerado data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de

Tiradentes, e Dia do Estado de Minas Gerais, o dia 16 de julho.
§ 1 0 - A semana em que recair o dia 16 de julho constituirá período de

celebrações cívicas em todo o território mineiro, sob a denominação de
Semana de Minas.	 -

§ 20 - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade
de Ouro Preto no dia 21 de abril e para a cidade de Mariana, no dia 16 de
julho.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Aílton Vilela -

Arnaldo Penna - Gtycon Terra Pinto - Sebastião Navarro Vieira - Marcos
Helênio - Wilson Pires.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 27196

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Au. 256 - E considerada data cívica o Dia do Estado de Minas Gerais,

celebrada anualmente em 21 de abril.
§ 1 0 - A semana em que recair o dia 21 de abril constitui período de

celebrações cívicas em todo o território mineiro, sob a denominação de
Semana de Minas e da Inconfidência Mineira.

§ 20 - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade
de Ouro Preto no Dia do Estado de Minas Gerais.".

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.268/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto em tela autoriza o

Poder Executivo a oferecer garantia para refinanciamento, junto à União, da
dívida externa do Estado de Minas Gerais.
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No P turno, foi o projeto aprovado na forma proposta.
Vem agora a matéria a esta Comissão, a fim de ser examinada no 20 turno.

Fundamentação
O projeto em questão visa a possibilitar o processo de refinanciamento,

junto à União, da divida externa do Estado de Minas Gerais, de que trata a
Lei n° 12.203, de 1716196, que se encontra paralisado, uma vez que a União
exige o fornecimento de novas garantias.

Pretende-se, com o projeto, que o Estado aumente as garantias para obter
o refinanciamento, oferecendo o produto da arrecadação da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer titulo, pelo Estado, por suas autarquias e
pelas fundações que instituir e mantiver; e 20% do produto da arrecadação
do imposto que a União venha instituir no exercício de sua competência.

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição não encontra
impedimento do ponto de vista financeiro-orçamentário a sua aprovação.
Trata-se do fornecimento de garantias à operação de renegociação da dívida
externa do Estado com os Bancos privados internacionais, por intermédio da
União, não representando aumento de endividamento, mas mera
transferência de credor e de natureza da dívida.

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

1.268197 no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Antônio Roberto, Presidente - José Militão, relator - Péricles Ferreira - Luiz

Fernando Faria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 27/96
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda ã Constituição n° 27196, de autoria de 113 dos
membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Sebastião Navarro Vieira, dá nova redação ao art. 256 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 20 turno, na forma do Substitutivo n°2 ao vencido no 1 0 turno,
vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°27/96
Dá nova redação ao ml. 256 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1 0 - O art. 256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 256 - É considerado data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de

Tiradentes, e Dia do Estado de Minas Gerais, o dia 16 de julho.
§ 1 0 - A semana em que recair o dia 16 de julho constituirá período de

celebrações cívicas em todo o tenitório mineiro, sob a denominação de
Semana de Minas.

§ 20 - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade
de Ouro Preto no dia 21 de abril e para a cidade de Mariana, no dia 16 de
julho.".

Art. 20 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.268197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.268197, de autoria do Deputado Péricles Ferreira, que

dá nova redação ao inciso 1 do art. 2 0 da Lei n° 12.203, de 1716196, que
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União para
os fins que menciona, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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 art. 270, §1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.268197
Dá nova redação ao inciso 1 do art. 20 da Lei n° 12.203, de 17 de junho de

1996, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a
União para os fins que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso 1 do art. 20 da Lei n° 12.203, de 17 de junho de 1996,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 -	 ................
- receitas a que se referem os arts. 155, 1, II e III, e 157 da Constituição

da República;".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Wilson Pires.

PARECER SOBRE A EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N°21/97
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
O projeto de lei complementar em tela, do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, objetiva dar nova redação ao art. 70 da Lei Complementar no
26, de 1993, incluindo nesse dispositivo quatro municípios criados pela Lei n°
12.030, de 1995, quais sejam Confins, São Joaquim de Bicas, Mário Campos
e Sarzedo.

Durante a fase de discussão da matéria em Plenário, no 1 0 turno, foi
apresentada a Emenda n° 2, que vem a esta Comissão, nos termos do art.
195, § 20 , do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
A emenda proposta, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, tem por

escopo incluir, no art. 70 da referida lei complementar, o Município de
Itabirito, de forma que também ele passe a pertencer à Região Metropolitana
de Belo Horizonte.

Itabirito está perto da Capital, a aproximadamente 551Km, e integra o Colar
Metropolitano, por força do disposto no art. 21 da mesma lei complementar.

Todavia, a nosso ver, essa municipalidade, além de não ter sido, ainda,
atingida pelo processo de metropolização de Belo Horizonte, não reúne, até
o momento, características sócio-econômicas que recomendem sua
transferência do Colar para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n°2 ao Projeto de

Lei Complementar n°21/97.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - José Henrique, relator - Ivair Nogueira -

José Militão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE JULHO DE 1997

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.218/97
(Nos Termos do Art. 138, § 1 0 , do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
- Em atendimento ao mandamento constitucional contido no art. 68, II, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual, o
Governador do Estado encaminhou a esta Casa Legislativa, por meio da
Mensagem n o 173197, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para
1998, que recebeu o n°1.216/97.

Publicado no dia 2115197, foi o projeto distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em consonância com o que
dispõem o art. 160 da Constituição do Estado, e o art. 216, do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 20 do art. 216 daquele
instrumento de procedimentos internos, foi concedido prazo de 15 dias para
apresentação de emendas.

Foram recebidas, nesse período, 50 emendas, cuja análise é parte deste
parecer. Além dessas, apresentamos mais 7 emendas e 13 subemendas. A
Emenda n° 11 foi retirada pelo autor.

Durante a reunião, foram apresentadas a Proposta de Emenda n° 58 e a
Proposta de Subemenda n° 1 à Emenda n° 5, e a Comissão opinou pela
aprovação dessas proposições. Ainda durante a reunião, foram rejeitados os
pareceres sobre as Emendas n°s 16, 37 e 47, sobre as quais emitimos,
agora, parecer pela aprovação. Este relator retirou a Proposta de
Subemenda n° 1 à Emenda n° 10 durante a reunião. Na votação em
destaque da Emenda n° 17, a Comissão opinou por sua aprovação na forma
de Subemenda n°1, ficando prejudicada a Emenda n° io.

Em razão disso e em cumprimento do disposto no § 1 0 do art. 138 do
Regimento Interno, foi concedido prazo ao relator para redação de novo
parecer, que passamos a fundamentar nos termos que se seguem.

Fundamentação
- Sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Esta proposição insere, em seu art. 4 0 , relevante alteração na linguagem
orçamentária, modificando a forma de detalhamento das ações
governamentais. O orçamento tradicional, em nosso Estado, adotava
detalhamento da despesa centrado na classificação contábil, o que tornava
mais difícil seu entendimento por parte da população. Ademais, tal
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formalismo pouco contribuía para o planejamento.

No orçamento proposto no dispositivo retromencionado, o foco central é o
acompanhamento e a avaliação dos subprojetos e das subatividades,
próximo ao modelo adotado pela União, ou seja, baseado nos objetivos,
voltado para os resultados da aplicação dos recursos públicos.

Em contraposição a esse avanço, o ad. 27 da proposição em tela delega a
definição de metas e prioridades da administração pública para a lei
orçamentária. Tal delegação contraria a lógica da tripartição do planejamento
prevista na Constituição (PPAG, LDO e LOA), pois, enquanto o PPAG define
os objetivos para um quadriênio, uma das funções constitucionais básicas da
LDO é exatamente selecionar, entre eles, quais serão prioritários no
exercício seguinte. Nesse contexto, o orçamento desempenha a função de
proporcionar os meios necessários para que os objetivos definidos pela LDO
possam ser alcançados. Desse modo, não cabe à lei orçamentária, que é a
lei de meios, a função de definir as ações prioritárias da administração
pública, tomando inadequada a delegação proposta no art. 27 do projeto em
exame, pois retira da LDO sua atribuição constitucional de servir de elo entre
o PPAG e o orçamento anual.

II - Parecer sobre as emendas:
11.1 - Emendas com parecer pela rejeição:
A Emenda n° 1 tenciona que a lei orçamentária preveja recursos para o

Programa de Garantia de Renda Mínima para famílias com filhos em
situação de risco.

Entretanto, tal programa ainda não foi instituído, pois o projeto que o cria
ainda está em tramitação nesta Casa. Como a lei orçamentária não pode
prever recursos para projetos inexistentes, ou seja, ainda não criados por lei,
opinamos pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 2 propõe a inclusão de demonstrativo na lei orçamentária
identificando os maiores devedores do Estado, inscritos em divida ativa.

Cabe ressaltar, porém, que tais informações não se relacionam com
matéria orçamentária, ou seja, a lei orçamentária trata apenas de fixação de
despesa e previsão de receita. Opinamos, pois, por sua rejeição.

A Emenda n°6 visa a garantir a aplicação de percentual não inferior a 10%
do valor total do orçamento na área de saúde.

Este relator concorda com o mérito da proposição e com a necessidade de
investimentos na área de saúde, contudo a Lei Máxima do Estado já dispõe,
no parágrafo único do art. 155, que os recursos para os programas de saúde
não serão inferiores aos destinados aos investimentos em transporte e
sistema viário. Ademais, o valor total do orçamento não serve de base de
cálculo para vinculação de despesa, pois esse total reflete muitas operações
contábeis, como a rolagem da dívida mobiliária, por exemplo, que não
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constituem efetivo ingresso de recursos financeiros nos cofres estaduais.
Somos, pois, por sua rejeição.

A Emenda n° 19 propõe limitar o percentual autorizado para abertura de
créditos suplementares em 10% do valor de cada subprojeto ou
subatividade.

Tal procedimento é inadequado para o próximo exercício financeiro, pois
esse será o primeiro ano em que o Estado adotará o orçamento por
subprojetos e subatividades. Toma-se necessário período de
desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa nova linguagem orçamentária,
para só depois se avaliar qual será a melhor forma de se estabelecer o limite
para a abertura de créditos suplementares à lei de meios. Opinamos por sua
rejeição.

A Emenda n°20 intenta a execução uniforme da lei orçamentária anual, de
forma que nenhum subprograma tenha execução acumulada, no bimestre,
superior a 30% da média acumulada dos demais programas de cada Poder,
excetuando-se, em seu § 1 0, os programas prioritários relacionados às áreas
de saúde, educação e transporte, quando necessitarem de transferências de
recursos, bem como outros subprogramas elencados no mesmo parágrafo.

A emenda tem a preocupação legítima de assegurar a execução
orçamentária em consonância com os objetivos determinados na lei do plano
anual. Contudo, tal procedimento, não obstante excetuar os programas
prioritários e outros subprogramas, não é conveniente, uma vez que nem
sempre há condições de se executarem os programas e os subprogramas de
modo uniforme, às vezes devido à escassez de recursos e em outras vezes
porque alguns programas têm sua execução concentrada em determinados
meses do ano. Ademais, alguns órgãos do Estado precisam acumular cotas
trimestrais para realizarem despesas de capital mais significativas,
inviabilizando a vinculação proposta. Opinamos por sua rejeição.

A Emenda n° 21 propõe a necessidade de autorização especifica para
contratação de operações de crédito por antecipação de receita.

Tal modalidade de operação de crédito é classificada no passivo
financeiro, não integrando a lei orçamentária. Dessa forma, ao contrário da
dívida fundada, constitui empréstimos de curto prazo, destinados a atender
às necessidades emergentes de caixa. Por isso, devido a seu caráter
momentâneo, de atendimento a insuficiências, ocasionais e temporárias, de
recursos, não pode tal espécie de contratação de operação de crédito
aguardar a regular tramitação legislativa para cada caso em que houver
necessidade emergente de financiamento. Somos pela rejeição da emenda.

A Emenda n°22 tenciona vincular cada abertura de crédito suplementar ou
especial a autorização legislativa específica.

A medida proposta ocasionaria excessivo número de projetos de lei em
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tramitação nesta Casa Legislativa, uma vez que durante a execução
orçamentária há constante necessidade de remanejamento de recursos entre
os diversos órgãos e entidades estaduais. Por esse motivo, a Constituição
permite que a lei orçamentária contenha autorização para abertura de
créditos suplementares. Quanto aos créditos especiais, já necessitam de
autorização específica, não havendo razão para se reiterar isso no texto da
LDO, como propõe a emenda. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 23 pretende limitar os recursos destinados à reserva de
contingência em 0,5% da receita orçamentária total estimada.

Essa limitação pretendida não é conveniente, porque o valor excedente a
0,5% poderá servir de fonte de recursos na apresentação de emendas ao
orçamento. Dessa forma, tal objetivo, o de limitar a reserva de contingência,
será assegurado na votação da lei orçamentária, por meio da apresentação
de emendas. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 25 tenciona concentrar todos os recursos destinados à
assistência social no Fundo Estadual de Assistência Social.

A proposta não é conveniente, pois os recursos para assistência social
devem ser alocados nos órgãos pertinentes à ação objetivada, ou seja, na
Secretaria da Educação, nos casos de repasse de recursos para caixas
escolares, na Secretaria de Assuntos Municipais, para repasse aos
municípios, na Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, quando se tratar de
repasse para o desenvolvimento dessas atividades, e assim por diante.
Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 27 pretende priorizar os investimentos com grande potencial
gerador de empregos.

Ressaltamos que a priorização dos investimentos deve ser compatível com
o PPAG, conforme dispõe o texto constitucional. Assim, não podemos
priorizar determinados investimentos sem atentarmos para o que foi
planejado para o quadriênio. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 29 almeja identificar os maiores devedores do BEMGE e do
CREDIREAL.

Cabe lembrar que as instituições financeiras estão obrigadas a observar o
sigilo bancário. A Lei n° 4.595, de 1964, dispõe, em seu art. 38, que as
instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e em serviços prestados. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 32 pretende excluir da proposta orçamentária o
demonstrativo de aplicação de recursos no desenvolvimento e na
manutenção do ensino.

Não faz sentido retirar esse demonstrativo, pois ele informa se a proposta
está ou não cumprindo a vinculação constitucional relativa à aplicação
mínima de recursos no desenvolvimento e na manutenção do ensino. Somos
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por sua rejeição.

A Emenda n° 33 propõe suprimir o art. 42.
Tal proposta não é conveniente, uma vez que os projetos que dispõem

sobre concessão de benefícios fiscais necessitam informar a estimativa de
redução de receita, bem corno as despesas que deverão ser anuladas em
virtude dessa renúncia de ingressos no orçamento. Opinamos por sua
rejeição.

A Emenda n° 34 visa a condicionar a exceção disposta no § 2 0 do art. 14,
sobre o repasse de subvenção económica a empresas, à aprovação da
Assembléia Legislativa.

Tal comando pode prejudicar os repasses das subvenções econômicas,
que nem sempre podem esperar a tramitação de um projeto de lei, pois
essas transferências destinam-se a cobrir gastos de custeio das empresas
beneficiadas. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 35 tenciona deduzir do valor recebido a titulo de subvenção
social as despesas de custeio para funcionamento das entidades.

A subvenção social só pode ser utilizada para o custeio das entidades que
atendam os requisitos legais. Dessa forma, não faz sentido o texto da
emenda proposta. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 36 pretende que apenas o Tribunal de Contas poderá
declarar a inadimplência de municípios.

A medida proposta não é viável na prática, pois o Tribunal de Contas não
tem condições de acompanhar todos os convénios firmados pelas diversas
secretarias de Estado e ser o único responsável pela declaração de
inadimplência ou não dos municípios. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 39 almeja suprimir o parágrafo único do art. 50.
Essa supressão é desnecessária, pois, com a estabilização económica

atual e os baixos índices inflacionários, não se justifica introduzir fatores de
correção monetária na projeção da despesa orçamentária. Somos por sua
rejeição.

A Emenda n°40 pretende adicionar inciso ao art. 13.
Verifica-se, contudo, que subvenção social não pode ser utilizada para

investimentos, pois sua destinarão é restrita às despesas de custeio,
tomando incompatível a emenda apresentada. Somos por sua rejeição.

A Emenda n°41 dispõe que o valor das subvençôes sociais a que se refere
o "caput" do art. 19 será acrescido em lei orçamentária.

O texto da emenda não é claro, ficando prejudicado em seu sentido.
Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 42 pretende possibilitar a utilização de recursos de
subvenção social na aquisição de veículos para a Policia Militar.

Devemos ressaltar, porém, que os recursos de subvenção social só podem
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ser destinados a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas. Não
se pode, portanto, com essa modalidade de repasse, adquirir bens duráveis
que se incorporem ao patrimônio da entidade. Ademais, se as entidades
privadas que recebessem repasses do Governo Estadual, a titulo de auxílio
para despesa de capital, comprassem veículos para a Polícia Militar, que é
órgão do próprio Estado, não haveria justificativa para o Estado transferir
esses recursos para terceiros, pois ele mesmo poderia fazer a aquisição
diretamente. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 43, a princípio, concede a possibilidade de se incluírem
despesas no projeto de lei orçamentária à conta de alterações na legislação
tributária decorrentes de projetos que estejam em tramitação até 3118197,
mas, ao final, veda essa possibilidade, ao estabelecer que essa autorização
só se aplica caso não ultrapasse aquela data.	 -

Trata-se de incoerência, pois, se o projeto está em tramitação em 3118197,
não há possibilidade de estar aprovado na mesma data. Somos por sua
rejeição.

A Emenda n° 44 pretende padronizar os documentos relativos à liberação
de recursos por meio de convênios de subvenção social.

A emenda tem o escopo legítimo de desburocratizar e simplificar os
procedimentos administrativos para repasse de recursos a entidades
privadas. Entretanto, tal matéria não tem relação com os objetivos da LDO.
Somos por sua rejeição.

A Emenda n°45 menciona que os recursos destinados ao atendimento das
propostas priorizadas em audiência pública serão repassados em seis
parcelas iguais e consecutivas, nos meses de março a agosto de 1998.

Devemos ressaltar que muitas vezes esses recursos são utilizados para
realização de despesa de capital, como a compra de equipamentos, cujo
pagamento nem sempre é parcelado. Logo, a divisão do repasse em

' parcelas pode inviabilizar a aquisição do bem. Ademais, tais transferências
de recursos estão sujeitas a disponibilidades do Tesouro Estadual, não
podendo ser previamente determinadas. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 46 pretende excetuar da fixação de limite para as despesas
;	constantes no Orçamento Fiscal aquelas destinadas às subvenções sociais.

A proposta não é pertinente, vez que o limite estabelecido no ari. 17 do
projeto abrange todos os órgãos e entidades integrantes do Orçamento
Fiscal, e as subvenções sociais estão alocadas em grande número desses
órgãos. Somos por sua rejeição.

A Emenda n° 50 almeja consignar ao menos 1% dos recursos destinados
aos programas de saúde para o Fundo Estadual de Assistência Social.

Este relator concorda com o mérito da emenda, que visa a atender a
necessidade de assegurar recursos para implementação de programas de
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assistência social. Salientamos, porém, que as vinculações no orçamento
têm implicações profundas, dada a escassez de recursos e do atual
comprometimento de receita com pagamento de pessoal e o serviço da
dívida. Dessa forma, é necessário primeiramente que se viabilize
significativo aumento das receitas correntes do Governo Estadual, pois essa
será a maneira realmente eficaz e definitiva para sanar o problema da
assistência social. Somos por sua rejeição.

11.2 - Emenda com parecer pela prejudicialidade:
A Emenda n° 10 ficou prejudicada em virtude de a Comissão ter opinado,

durante a reunião, pela aprovação da Emenda n° 1 à Emenda n° 17
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.218197 com as Emendas nos 7 a 9, 12, 13, 16, 24, 37 e 47; com as
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18,
26, 28, 30, 31, 38, 48 e 49; com as Emendas n os 51 a 58, propostas por este
relator, redigidas a seguir; pela rejeição das Emendas n os 1, 2, 6, 19 a 23,
25, 27, 29, 32 a 36, 39 a 46 e 50; e pela prejudicialidade da Emenda n°10.

EMENDA N°51
Acrescente-se o seguinte artigo à Seção 1 do Capitulo III:
"Art. .... - Para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 1999,

a Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em audiência pública
regional, somente propostas de cunho regional.".

EMENDA N°52
Suprima-se o art. 4 0 e acrescente-se o seguinte artigo à Seção II do

Capítulo III:
"Art. .... - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade

orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por
subprojetos e subatividades, indicando, para cada um, a origem do recurso,
a procedência e o grupo de despesa a que se refere, observada a seguinte
classificação:

Grupos de despesa:
1 - pessoal e encargos sociais;
2 - juros e encargos da dívida pública;
3 - outras despesas correntes;
4 - investimentos;
5- inversões financeiras;
6-amortização da dívida pública;
7 - outras despesas de capital;
8- diversas aplicações.
Parágrafo único - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados

com as respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e
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atividades, contendo sucinta descrição dos respectivos objetivos.".

EMENDA N°53
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte § 60:
"Art. 20- .............
§ 60 - O município em situação irregular, por não comprovar o disposto no

inciso 1 deste artigo, poderá ter regularizada sua situação para fins de
transferência de recursos, desde que comprove ter aplicado, no ano de 1997,
na manutenção e no desenvolvimento do ensino, além do percentual mínimo
exigido para o próprio exercício, o valor correspondente ao percentual não
aplicado no exercício anterior.".

EMENDA N°54
Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:
"Ar[. 23 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela programação de investimentos de cada empresa
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária,
segundo a classificação funcional-programática expressa por projeto e
atividade, indicando para cada um deles o detalhamento das aplicações e a
origem dos recursos.

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

EMENDA N°55
Acrescente-se ao Capítulo VIII:
"Ad. .... - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por

decreto, após autorização legislativa.
§ V - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput"

deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no art. ...,
acrescentado pela Emenda n° 52, para o Orçamento Fiscal e no art. 23 para
o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 20 - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos ou subatividades
será feita por meio de abertura de crédito suplementar.'.

EMENDA N°56
Acrescente-se ao Capítulo VIII:
"Ad. .... - O Poder Executivo publicará, no prazo de 15 (quinze) dias úteis

contados a partir da data de publicação da lei orçamentária anual, os
quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, segundo a

; classificação funcional-programática, especificando, para cada subprojeto e
subatividade, o elemento e o subelemento de despesa, o grupo de despesa,
a origem do recurso e sua procedência.

§ 1 0 - O desdobramento da programação do Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado será publicado observando, para
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cada projeto e atividade, o detalhamento das aplicações e a origem dos
recursos.

§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a normatizar o procedimento de
alteração dos quadros de detalhamento da despesa, observados os limites
fixados para cada grupo de despesa.".

EMENDA N°57
Dê-se ao ad. 33 a seguinte redação:
"Art. 33 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários à conta do

Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 1997,
constituirão antecipação de cota financeira, no exercício de 1998, para o
órgão ou a entidade integrante do Orçamento Fiscal a que se referirem.".

EMENDA N°58
Acrescente-se ao art. 190 seguinte parágrafo:	 -

- Haverá padronização quanto aos documentos que deverão ser
apresentados em todos os órgãos públicos estaduais, objetivando a
assinatura de convênios com os órgãos e as entidades vinculadas ao Poder
Executivo.".

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°3
Dê-se ao inciso IV do art. 20 a seguinte redação;
Art. 20- .............
IV - adimplência com as empresas concessionárias dos serviços públicos

estaduais em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto e com as agências financeiras oficiais do
Estado.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°4
Dê-se ao inciso II do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20- .............
II - regular prestação de contas relativa a convênio já executado ou a

parcelas já liberadas, referentes a convênios em execução, observados os
prazos previstos nestes.".

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°5
Dê-se ao "caput" do art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - A celebração de convênios para a concessão de subvenção

social e auxilio para despesa de capital é restrita a entidades sem fins
lucrativos, na forma do disposto nas Leis n°s 11.815, de 24 de janeiro de
1995, 11.822, de 15 de maio de 1995, e 12.303, de 23 de setembro de 1996,
ressalvando-se os convênios e os contratos firmados com cooperativas ou
associações comunitárias ou de produção para repasse de recurso federal ou
estadual, observadas as exigências da legislação em vigor, e está
condicionada à comprovação das prestações de contas referentes aos
recursos de que trata este artigo, nos termos das dotações consignadas na
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lei orçamentária.".

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°14
Dê-se ao art. 42 a seguinte redação:
"Art. 42 - Não será apreciado projeto de lei que conceda ou amplie

incentivo, isenção ou beneficio, de natureza tributária ou financeira, sem que
se apresentem a estimativa da renúncia de receita correspondente e as
despesas programadas que serão anuladas.".

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°15
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte parágrafo:
"Au. 20- ............
§ .... - Os municípios criados pela Lei n° 12.030, de 21 de dezembro de

1995, que se constituíram a partir de 1997, ficam dispensados da exigência
prevista no inciso 1?.	 -

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 17
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - Para fins de apreciação da proposta orçamentária e do

acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se refere o art. 160,
1, "b", da Constituição do Estado, será assegurado à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária o acesso irrestrito e restrito para os
Líderes de bancada da Assembléia Legislativa, para fins de consulta, ao
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no "caput" deste artigo, o
Poder Executivo enviará mensalmente, em meio magnético de
processamento eletrônico, à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa todos os dados da execução
orçamentária constantes no SIAFI referentes ao mês imediatamente anterior
ao do envio das informações.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 18
Dê-se ao art. 18  seguinte redação:
"Art. 18 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários serão

fixadas respeitando-se as disposições do ad. 169 da Constituição Federal e
da Lei Complementar Federal n° 82, de 27 de marco de 1995, e o princípio
da valorização, capacitação e profissionalização do servidor.

Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos necessários
para atender às despesas decorrentes da implantação dos planos de carreira
do servidor.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°26
Acrescente-se á Seção II do Capítulo III:
"Ad. .... - A despesa com precatórios judiciários será programada em

subatividade especifica a ser incluída na lei orçamentária.
Parágrafo único - Os recursos alocados com a destinação prevista no
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"caput" deste artigo não poderão ser cancelados para a abertura de créditos
adicionais com outra finalidade.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N O 28
Acrescente-se ao art. 100 seguinte inciso:
"Art. 10- ............

- demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 1998, com especificação por
município, exceto para o Poder Judiciário, que o fará por região do Estado;".

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°30
Acrescentem-se ao art.16 os seguintes parágrafos:
"Art.16 - ............
§ 1 0 - Os recursos previstos na lei orçamentária para atendimento às

propostas de que trata o "caput" deste artigo não serão inferiores a
R$45.100.000,00 (quarenta e cinco milhões e cem mil reais).

§ 20 - As propostas a que se refere este artigo serão identificadas na lei
orçamentária.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°31
Dê-se ao "caput" do art. 20 a seguinte redação:
"Au. 20 - A transferência de recursos para município, em virtude de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido pelo
Estado, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiado, de:".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°36
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:
"Art. 41 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o título "Reserva

de Contingência" não serão inferiores a 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
nem superiores a 5% (cinco por cento) da receita orçamentária total
estimada para 1998.".

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°48
Dê-se ao item 1 do § 1 0 do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20- .............
§ 1°- .................
1 - 20% (vinte por cento), para os municípios pertencentes às Regiões

Administrativas do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri, do Vale do Rio Doce e do Noroeste.".

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°49
Acrescente-se ao art. 27 o seguinte parágrafo único:
"Art. 27- ............
Parágrafo único - Na consignação de dotações a cargo da Secretaria de

Estado da Saúde, serão incluídos recursos para a qualificação e o
aperfeiçoamento dos recursos humanos destinados ao desenvolvimento dos
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programas de saúde contemplados no Plano Plurianual para o período de
1996 a 1999, para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema
único de Saúde e para a promoção do Programa de Saúde da Família, bem
como recursos para a compra de equipamentos e para a conclusão de obras
relacionadas às unidades de saúde e hospitais em fase final de construção.".

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente e relator - Roberto Amaral - Sebastião Navarro

Vieira - Anderson Adauto - Adelmo Carneiro Leão - lbrahim Jacob -
Sebastião Helvécio - Gilmar Machado - Antônio Andrade - Péricles Ferreira -
Arnaldo Canarinho - Dimas Rodrigues - Antônio Júlio - Geraldo Nascimento -
José Henrique - Alvaro Antônio - Irani Garbosa.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.137/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n° 1.137197 tem

por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 1311197.
Publicado no "Diário do Legislativo" em 914197, foi o projeto distribuído a

esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 195, efe o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Em 2514197, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresentou o Projeto de
Lei n° 1.170197, que visa a suprimir o inciso II do art. 1 0 da mencionada lei.

Em atenção ao principio da economia processual e ao disposto no
parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno, a segunda proposição foi
anexada à primeira para que sua tramitação se faça de forma conjunta.

Fundamentação
A referida lei assegura a continuidade da percepção da remuneração ao

servidor público efetivo afastado do exercício de cargo de provimento em
¶ comissão para o qual tenha sido nomeado nas circunstâncias que menciona.

Trata-se de um tipo especial de apostílamento, devido à especificidade do
provimento de determinados cargos.

Entretanto, para que o servidor faça jus ao benefício, a lei exige, entre
; outros requisitos, que o exercício do cargo ocorra de modo ininterrupto, em

cada período para o qual tenha sido nomeado. Exige, ainda, que o
afastamento não tenha ocorrido a pedido do próprio servidor ou a título de
penalidade.

No caso do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, a
legislação eleitoral prevê a necessidade da exoneração do cargo, ou seja, o
servidor deve pedir seu afastamento.

Ainda que uma lei decorrente do projeto em análise viesse a excetuar o
caso da descontinuidade do exercício do cargo por motivos eleitorais,
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restaria como obstáculo o fato de o afastamento ter ocorrido a pedido do
próprio servidor.

Por seu turno, o Projeto de Lei n° 1.170197 tem por objetivo suprimir o
inciso II do art. 1 0 da referida lei. O dispositivo visado estabelece a duração
de cada período de exercício do cargo em comissão para que o servidor faça
jus ao benefício do apostilamento.

No caso dos Diretores de escolas, o servidor não atinge a marca estipulada
na lei, porque há um lapso de tempo entre a nomeação e a posse,
decorrente não de sua própria vontade, mas de determinação da Secretaria
da Educação, à qual compete fixar a data da posse.

A exigência do cumprimento de dois períodos completos, explicitada no
inciso 1 do mencionado artigo, parece-nos suficiente. Assim sendo,
apresentamos o Substitutivo n° 1, que revoga o referido inciso II.	-

Conclusão
Pelo exposto concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.137197 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que dispõe

sobre a continuidade da percepção da remuneração de cargo de provimento
em comissão por servidor afastado nas condições que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogado o inciso II do art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 13 de

janeiro de 1997.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.181/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública, de Meio Ambiente, e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n° 192197, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa, para apreciação, em regime de urgência, o projeto
de lei em análise, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e dá outras
providências.

Publicada no 'Minas Gerais" de 915197, a proposição foi distribuída às
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comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c os
arts. 103, 220 e 222 do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão, na espécie, examinar a matéria quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Ao dispor sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - , o projeto define suas
competências e finalidades, dando-lhe nova estrutura orgânica. Cria cargos
públicos e transforma alguns cargos de provimento em comissão de
recrutamento limitado em cargos de provimento em comissão de
recrutamento amplo. Extingue o Diploma do Mérito de Proteção à Natureza,
criando em seu lugar o Diploma de Mérito Ambiental, e determina a
vinculação de parcela dos recursos previstos na Lei Federal n o 7.990, de
1989, ao orçamento da SEMAD e entidades a ela vinculadas. Estabelece,
outrossim, que a Secretaria passará a ter assentos nos Conselhos Estaduais
que menciona, bem como autoriza o órgão e suas entidades vinculadas a
credenciarem empresa ou profissional de notória especialização para atuar
como perito em processo de licenciamento ambiental, em análise de
projetos, na emissão de pareceres e em perícias, com o objetivo de subsidiar
o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - em decisões de sua
competência. Propõe, também, nova redação do art. 40 da Lei n° 4.612, de
1967, e revoga o art. 18 e seu parágrafo único da Lei n°7.772, de 1980.

A competência auto-organizacional dos Estados membros decorre da
forma federativa do Estado brasileiro e está expressa no "caput" dos arts. 18
e 25 da Constituição Federal.

A criação, a extinção e a transformação de cargos públicos submetem-se
ao crivo da lei. Na verdade, a atividade de administração pública dos
Poderes do Estado e a de entidade descentralizada sujeitam-se ao princípio
da legalidade, nos termos dos arts. 37 da Magna Carta e 13 da Constituição
do Estado.

No âmbito do Poder Executivo, cabe ao Governador do Estado,
privativamente, dispor, na forma da lei, sobre a sua organização e atividade,
bem como iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na
Carta Estadual, conforme teor do art. 90. V e XIV.

Por seu turno, o art. 66, III, "b" e "e' do citado Diploma estadual preceitua
que são matérias de iniciativa reservada ao Governador a criação de cargo e
função públicos da administração direta, bem assim a criação, a estruturação
e a extinção de secretaria de Estado.

Quanto â vinculação de parcela dos recursos previstos na Lei Federal n°
7.990, de 1989, não vislumbramos óbice. De acordo com o art. 20, § 1 0 , da
Constituição da República, os Estados têm direito, nos termos da lei federal,
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de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais no seu território ou em zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração. Tais recursos não têm a
natureza de imposto, cuja vinculação é vedada pela Magna Carta, em seu
art. 167, IV, ressalvados os casos expressos. É importante ressaltar, a
propósito, o disposto no art. 214, § 30, da Carta mineira, segundo o qual
parte dos recursos estaduais previstos no art. 20, § 1 0, da Constituição
Federal, deverá ser aplicado de modo a garantir o direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida.

Não se destinando à vigência temporária, as leis em geral somente são
revogadas, tácita ou expressamente, por outras leis de igual ou superior
hierarquia. Esse principio está contido na Lei de Introdução ao Código Civil e
se aplica a todos os ramos do Direito.

A Lei Complementar n° 27, de 1993, com as alterações posteriores,
extinguiu, de conformidade com o art. 15, todos os fundos existentes
anteriormente em 1811193. Entretanto, o Executivo não enviou à Assembléia
Legislativa os respectivos projetos de lei de adaptação às regras da citada lei
complementar.

Prevista a sua constituição no art. 16 da Lei n°7.772, de 1980, o Fundo de
Defesa Ambiental jamais fora constituído, sendo de nenhum efeito, na
verdade, a vinculação dos recursos oriundos de multas e juros de mora
previstos naquela lei.

Nessa linha, a revogação expressa no art. 18 e em seu parágrafo único
não constitui novidade jurídica. Não obstante esse fato, é conveniente que
essa medida se tome expressa, a fim de facilitar a pesquisa e retirar do
campo da análise equivocada a validade daquele comando legal.

Com sede atualmente na Constituição da República, art. 225, § 1 0 , IV, o
Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA -
surge, no âmbito federal, com o advento da Lei n°6.938, de 1981, art. 9 0 , III.
Mas foi somente com a Resolução n° 1, de 1986, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA -, que o EIA-RIMA foi regulamentado.

Estabeleceu-se nessa resolução, que dita as normas gerais sobre o tema
para todos os entes federados, uma vez que a matéria é de competência
legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, que o EIA-
RIMA se fará por equipe multidisciplinar habilitada e independente e que os
custos e as despesas correm por conta do empreendedor.

Elaborado o EIA-RIMA, este é apresentado ao órgão competente para
análise e, se for o caso, será concedida ou denegada licença para o
empreendimento. Essa análise do órgão ambiental não é feita gratuitamente.
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Cobra-se, para tanto, uma taxa, levando-se em consideração o porte da
obra, entre outros fatores.

O projeto, no art. 20, autoriza a SEMAD e as entidades a ela vinculadas a
credenciarem empresa ou profissional de notória especialização para
subsidiar os órgãos estaduais competentes nos processos de licenciamento
ambiental. Quanto a isso, não vislumbramos nenhum problema jurídico. Na
verdade, faz-se até mesmo necessária medida dessa natureza, uma vez que
os órgãos ambientais nem sempre dispõem de um corpo técnico qualificado
para analisar determinados tipos de empreendimentos. No entanto, o
parágrafo único daquele dispositivo determina que a remuneração do
profissional ou da empresa contratada para atuar como perito nessas
situações corre por conta do responsável pelo empreendimento. Ora, isso
importa dupla cobrança do empreendedor: a taxa, que é para custeio do
serviço público específico e divisível, e o pagamento dos serviços
contratados pelo órgão licenciador, operação essa de duvidosa
constitucionalidade, configuradora, a nosso modo de ver, de verdadeira
bitributação em razão do mesmo fato

O projeto contém, ainda, dois erros materiais. No art. 30, a proposição faz
citação errônea de dispositivo legal. Por sua vez, o Anexo IV de que trata o
projeto decorre das alterações constantes nos arts. 90 e 10, e não apenas no
art. 90 . Para corrigir essas irregularidades e o vicio apontado, apresentamos,
na conclusão deste parecer, as Emendas n°s 1 a 3.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.181/97 com as Emendas n°sl aS, a
seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 3°, a expressão "inciso IV" por "inciso V'

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 13, a expressão "Em virtude do disposto no art. 9 0" por

"Em virtude do disposto nos arts. 9 0 e 10".
EMENDA N°3

Suprima-se o parágrafo único do art. 20.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Ivair Nogueira -

'	Antônio Andrade.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre

a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e dá outras providências.
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A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição com as
Emendas n°s 1 a 3, que apresentou.

Cumpre a esta Comissão opinar sobre a matéria quanto ao mérito, nos
termos do art. 103, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em pauta visa a consolidar e adequar a organização da SEMAD

como órgão responsável pela formulação e pela coordenação da política
estadual de proteção do meio ambiente e de gerenciamento de recursos
hídricos.

Para tanto, a proposição define as competências e finalidades da
Secretaria, dando-lhe nova estrutura orgânica. Estabelece que o órgão
passará a integrar os Conselhos Estaduais de Ciência e Tecnologia, de
Energia, de Política Agrícola, de Industrialização, de Geologia e Mineração,
de Saúde, de Coordenação Cartográfica, de Irrigação e Drenagem e de
Turismo. Determina que as ações descentralizadas da SEMAD sejam
desenvolvidas pelas unidades regionais existentes na estrutura
administrativa do Executivo, até a definitiva implantação das 25 regiões
administrativas de que trata a Lei n° 11.962, de 1995. Dispõe que cada
secretaria de Estado com assento no COPAM deverá formar um núcleo de
gestão ambiental, para apoiá-lo e compatibilizar as políticas públicas
setoriais com a proteção do meio ambiente. Cria 12 cargos de provimento
em comissão de recrutamento amplo e 89 de recrutamento limitado e
transforma quatro cargos de provimento em comissão de recrutamento
limitado em cargos em comissão de recrutamento amplo.

Como se observa no projeto, a atuação da SEMAD será pautada por uma
ampla integração com os demais órgãos e entidades estaduais. Esse modelo
de planejamento, sem sombra de dúvida, é o que melhor se ajusta às
questões relacionadas ao meio ambiente. Na verdade, o meio ambiente
possui diversas interfaces. Está presente na saúde, no trabalho, na indústria,
na agricultura, na mineração, no turismo e em muitas outras áreas. Dissociá-
lo desses temas que lhe são pertinentes demonstraria desconhecimento da
matéria e total falta de comprometimento com o equilíbrio ecológico.

A descentralização e a desconcentração administrativas, por sua vez, vêm
demonstrando, ao longo do tempo, ser armas bastante eficientes para se
alcançarem resultados a menor custo e em menor tempo e maior
participação popular nas atividades estatais de análise e solução de
problemas.

No Brasil, sempre se criticou a excessiva concentração de atribuições nos
órgãos de cúpula, a falta de racionalização dos trabalhos de coordenação
dos serviços, a burocracia inútil e custosa, que somente faz alongar a
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tramitação dos processos e retardar as decisões governamentais. A SEMAD,
desde a sua criação, em setembro de 1995, não fez coro com essa linha
administrativa. Vem, agora, reafirmar a sua intenção inequívoca de buscar
uma administração mais ágil e eficaz, por meio de ampla descentralização e
desconcentração administrativas.

E oportuno ressaltar que o passivo ambiental em Minas Gerais, como de
resto em todos os demais Estados brasileiros, é bastante significativo. A bem
da verdade, não faz muito tempo que as nações despertaram para esse fato.
Despertaram também para a necessidade de maior colaboração entre elas e
de desenvolvimento de ações conjuntas para a solução dos problemas
ambientais.

Nessa linha de conjugação de esforços, é necessário, pois, que a SEMAD
passe a integrar os diversos Conselhos citados no projeto; que as secretarias
de Estado com assento no COPAM disponham de um núcleo de gestão
ambiental, com a finalidade de apoiá-lo e de compatibilizar as políticas
públicas setoriais com a proteção do meio ambiente; que as ações
descentralizadas da SEMAD, articuladas com o Instituto Mineiro de Gestão
das Aguas, com a Fundação de Engenharia do Meio Ambiente e com o
Instituto Estadual de Florestas, sejam desenvolvidas por meio das 25 regiões
administrativas previstas na Lei n° 11.962, de 1995.

E preciso, ainda, na nossa opinião, estender a participação da SEMAD ao
Conselho Estadual de Assistência Social. De acordo com o parágrafo único
do art. 194 da Carta mineira, cabe ao Estado promover plano de assistência
social às populações de áreas inundadas por reservatórios. Como esses
empreendimentos se sujeitam ao licenciamento ambiental, é nessa
oportunidade que são apresentadas, pelos empreendedores públicos ou
privados, as ações mitigadoras de impacto social negativo, que devem, no
nosso entender, ser objeto de análise por parte do Conselho Estadual de
Assistência Social. Por esse motivo, estamos propondo emenda para a
inclusão desse Conselho no art. 21 do projeto.

Os cargos criados pelo projeto são necessários. A SEMAD dispõe, hoje, de
um quadro precário de pessoal. Quando da instituição do órgão, ficou
determinado, no art. 13 da Lei n°11.903, de 1995, que o quadro setorial de
lotação de cargos efetivos seria composto mediante a redistribuição de
cargos vagos e o remanejamento de servidores de outros órgãos da
administração direta. Em que pese à louvável intenção de não se agravar a
situação financeira do Estado, o certo é que poucos servidores foram
remanejados desde então; e isso ocorreu porque as disponibilidades são
pequenas. Além disso, essa Secretaria precisa contar, em seus quadros,
com técnicos e servidores qualificados para atuarem especificamente na
área. Ressalte-se, ainda, que a Secretaria não dispõe de quadro próprio de
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servidores. Quanto aos cargos de provimento em comissão criados, eles
resultam da nova estrutura orgânica estabelecida para o órgão.

O projeto autoriza, ainda, a SEMAD e as entidades a ela vinculadas a
credenciarem empresa ou profissional de notória especialização para
subsidiar o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - em análise
de processo de licenciamento ambiental. Trata-se de medida conveniente e
oportuna. Determinados empreendimentos sujeitos ao licenciamento
ambiental são esporádicos e requerem afta qualificação profissional. Nesses
casos, é muito mais razoável e econômico para o Estado contratar terceiros
para subsidiar o COPAM na análise de tais empreendimentos do que dispor
de um quadro de servidores que, na maior parte do tempo, ficarão ociosos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.181/97

com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 4, a
seguir redigida.

EMENDA N°4
Inclua-se, no rol dos conselhos de que trata o art. 21, o Conselho Estadual

de Assistência Social.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Leonidio Bouças

- Ajalmar Silva - Antônio Andrade - Elbe Brandão.
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Govemador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.181/97 dispõe

sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e dá outras providências.

Procedendo ao exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição
e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e
apresentou as Emendas n°5 1 a 3. O parecer da Comissão de Administração
Pública recebeu a Emenda n° 4. Cumpre, agora, a esta Comissão emitir seu
parecer.

Fundamentação
Criada em setembro de 1995, a SEMAD conservou em sua estrutura os

órgãos ambientais integrantes da antiga Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente. No âmbito do Poder Legislativo, após intensos debates com
os setores ligados às questões de meio ambiente, com efetiva participação
da sociedade, foram definidas as diretrizes para a ação da Secretaria.
Objetivando, fundamentalmente, propor e executar, de forma integrada, a
política do Estado relativa ás atividades de gestão ambiental para o
desenvolvimento sustentável, o órgão recebeu, entre outras incumbências, a
de promover a manutenção dos ecossistemas, coordenar planos, programas



rs
149

e projetos de proteção de mananciais e de zoneamento ambiental.
A estrutura orgânica da Secretaria era formada por Gabinete, Assessoria,

três superintendências e quatro diretorias, integrada ainda pelo COPAM e
pela FEAM, exercendo esta a função de secretaria executiva do Conselho,
até que se procedesse à reorganização dos órgãos e das entidades do setor,
prevista na lei, englobando o COPAM, a FEAM, o DRH e o IEF. Determinou-
se, também, que o Quadro Setorial de Lotação de Cargos Efetivos da
Secretaria seria estabelecido mediante a redistribuição de cargos vagos e o
recrutamento de servidores de órgãos da administração direta.

A Lei n° 12.188, de 1996, estabelecida com ampla contribuição
parlamentar, oriunda de substitutivo de nossa autoria, integrou o Conselho
de Recursos Hidrícos e o DRH à SEMAD, que passou a ter a incumbência de
dar execução à política estadual de gerenciamento de recursos hídricos e de
instituir e administrar o respectivo sistema de gerenciamento desses
recursos. Por força da mesma lei, a Secretaria de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos passou a denominar-se Secretaria de Minas e
Energia.

O projeto de lei em análise vem complementar e consolidar a organização
da Secretaria, com significativas disposições que prenunciam para o Estado
uma nova fase no gerenciamento de seus recursos ambientais. A estrutura
proposta é preenchida por: Gabinete, Assessorias de Planejamento e
Coordenação, três superintendências e oito Diretorias, uma delas a de
Zoneamento Ambiental e outra a de Articulação Institucional.
Complementam a organização, por subordinação, dois órgãos colegiados: o
COPAM e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -; e por
vinculação: a FEAM, o IEF e o novo Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM -(antigo DRH).

Com ampla competência para formular e coordenar a política estadual de
? proteção do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, bem

como para articular as políticas de gestão dos recursos ambientais, visando
ao desenvolvimento sustentável, novas atribuições serão assumidas pela
SEMAD, havendo, porém, abertura para ações descentralizadas. Do rol de

; competências e atribuições destacamos: zelar pela observância das normas
de preservação, conservação, controle e desenvolvimento sustentável dos
recursos ambientais e coordenar o zoneamento ambiental do Estado, em
articulação com instituições federais, estaduais e municipais; coordenar e
supervisionar planos, programas e projetos de proteção de mananciais e de

• gestão de bacias hidrográficas, bem como as atividades relativas à
qualidade ambiental e ao controle da poluição; e coordenar e supervisionar
as atividades relativas â preservação, à conservação e ao uso múltiplo e
sustentável das florestas e da biodiversidade, incluindo os recursos
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ictiológicos.

Ressalte-se que cada secretaria de Estado com assento no COPAM
formará um núcleo de gestão ambiental, destinado a apoiá-lo e a
compatibilizar as políticas públicas setoriais com a proteção do meio
ambiente. Seus componentes serão indicados pelo titular da Pasta. Os
núcleos, que atuarão, técnica e normativamente, em articulação com a
SEMAD, terão suas regras de funcionamento definidas em decreto. A PMMG
incumbirá o policiamento de defesa do meio ambiente, em articulação com a
SEMAD.

Vê-se, pois, que o Executivo apresenta uma proposta avançada para a
resolução dos problemas ambientais, em harmonia com o previsto na
legislação pertinente, para cujo aperfeiçoamento muito contribuiu o Poder
Legislativo. O Estado instrumentaliza-se, assim, para responder às
expectativas da sociedade em relação à proteção e à gestão do meio
ambiente.

As emendas apresentadas pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública e a emenda a seguir redigida modificam a essência
do projeto, visando corrigir irregularidades materiais e aperfeiçoar a
proposição, com relação às questões pertinentes à estrutura administrativa e
com a inclusão da SEMAD no Conselho Estadual de Assistência Social.

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

1.181197 com as Emendas n°sl a 3, da Comissão de Constituição e Justiça,
4, da Comissão de Administração Pública, e 5, a seguir redigida.

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 15  seguinte redação:
"Art. 15 - Os órgãos subordinados e as entidades vinculadas, a que se

refere o art. 80 , prestarão apoio material e de recursos humanos para ações
de funcionamento e fortalecimento da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator - Antônio

Roberto - Leonídio Bouças - Elbe Brandão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre

a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e dá outras providências.

Por solicitação do Executivo, o projeto tramita nesta Casa em regime de
urgência e deve ser apreciado em reunião conjunta das comissões
competentes.
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A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando as Emendas n°s
1 a 3. A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação,
apresentando a Emenda n° 4. A Comissão de Meio Ambiente se manifestou
favoravelmente à sua aprovação, com a Emenda n° 5, que apresentou.

Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão para ser
objeto de parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários.

Fundamentação
A modernidade conferida por este projeto à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentado se pode verificar a partir da
construção legal de sua estrutura, cujas normas se conformam ao objetivo
de impulsionar a realização de políticas públicas de meio ambiente, trilhando
o caminho da chamada ética ecológica sob sua perspectiva holística, que
reclama tratamento critico e cientifico da utilização econômica do fator
recursos naturais.

Para efeitos desta lei, a manutenção do meio ambiente ecologicamente
equilibrado é responsável pela sadia qualidade de vida. Ora, o princípio da
defesa do meio ambiente se conforma à ordem econômica, nutrindo um
ditame da justiça social - todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo.

Compete, portanto, à SEMAD promover a articulação com instituições
federais, estaduais e municipais (inciso XI), bem como com entidades
internacionais e organismos estrangeiros (inciso X, a fim de captar e
repassar recursos.

O Capitulo V do projeto, nos seus arts. 90 a 13, trata dos cargos e, de
acordo com informações enviadas pela SEPLAN, foi feita a seguinte
estimativa de repercussão financeira para os cargos criados no seu art. 90 e
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Quanto aos cargos objeto do § 1 0 do art. 90 e do art. 10, a sua
transformação não traz nenhuma repercussão financeira - como
conseqüência.

Os 89 cargos componentes do Quadro Especial são estabelecidos por esta
lei em carreiras, que se escalonam de acordo com o número de cargos, o
grau de escolaridade exigido, as faixas de vencimento e os níveis salariais.
As atribuições das funções serão objeto de ato administrativo.

Concluímos a sua repercussão financeira mensal, considerando o
percentual de 30% para a média dos quinqüênios, conforme os Anexos 1, II e
III.

Quanto ao disposto no art. 19 do projeto, as ações descentralizadas da
SEMAD serão desenvolvidas por meio de unidades regionais existentes na
estrutura do Poder Executivo, articuladas com o IGAM, a FEAM e o IEF, até
a definitiva implantação das regiões administrativas.

A Lei n° 11.962, de 31110195, instituiu, no seu art. 1 0, as 25 regiões
administrativas do Estado de Minas Gerais, criando, no seu art. 5°, inciso IV,
a Coordenadoria de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental e, no
seu art. 60 , o cargo de Coordenador Setorial.

Tendo em vista que o art. 15 do projeto dispõe que os órgãos subordinados
e vinculados a que se refere o art. 80 (COPAM, CFRH, FEAM, IEF E IGAM)
prestarão apoio material e de recursos humanos em ações conjuntas com a
SEMAD, não se pode inferir se haverá necessidade da criação de novos
cargos na Coordenadoria Setorial, que foi criada para efeito de consecução
das ações descentralizadas em nível regional.

Objetivando aperfeiçoar o projeto, apresentamos, ao final, a Emenda n°6.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.181197 no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça, n°4, da Comissão de Administração Pública, n° 5, da
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Comissão de Meio Ambiente, e n°6, a seguir redigida.

EMENDA N°6
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - As despesas com pessoal e encargos previdenciários decorrentes

desta lei, realizadas à custa de recursos ordinários livres do Tesouro
Estadual, não poderão exceder o montante definido para cada exercício
financeiro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira,
respeitando-se as disposições da lei de diretrizes orçamentárias para cada
exercício financeiro.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1991.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Roberto, relator - Roberto Amaral -

Elbe Brandão - Leonídio Bouças - José Militão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.202/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.202197
constitui a Companhia Especial de Implantação e Consolidação de Modelos
de Agricultura Familiar e Assentamentos Agrários.

Publicada no "Minas Gerais" de 1515197, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para exame preliminar quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, nos termos do art. 195, dc o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a constituir sociedade anônima, com a denominação de

Companhia Especial de Implantação e Consolidação de Modelos de
Agricultura Familiar e Assentamentos Agrários - CEIC-Agrícola -' que
passará a integrar, por vinculação, a estrutura da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dispõe, ainda, que o capital social da
CEIC-Agricola, subscrito e integralizado pelo Estado, será de R$60.000,00,
representado por ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Preceitua o art. 25, "caput", da Constituição Federal que os Estados se
organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem, observados
os princípios da Carta Republicana.

O constituinte mineiro de 1989 estabeleceu, no art. 90, XIV, da Carta
Estadual, que compete privativamente ao Governador do Estado dispor, na
forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. No art.
66, III, "e", dispôs que a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta (autarquia, de
serviço ou territorial, sociedade de economia mista, empresa pública,
fundação pública e demais entidades de direito privado sob controle direto ou
indireto do Estado) são matérias de iniciativa privativa do Chefe do
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Executivo no processo legislativo.

Sendo assim, para que a proposição em tela não incorra em vício formal
de inconstitucionalidade, por tratar de matéria reservada pela Constituição
Estadual a outro Poder, apresentamos a Emenda n° 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.202197 com a Emenda n° 1, que
apresentamos a seguir.

EMENDA N°1
No art. 1 0 , substitua-se a expressão "É constituída uma sociedade" pela

expressão "Fica autorizada a constituição de uma sociedade".
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.210/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto em epígrafe institui o
Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais - PROMINAS - e dá outras
providências.

Publicada em 1615197, a matéria foi distribuída a esta Comissão, nos
termos regimentais, para exame preliminar quanto à sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame institui programa de governo com o objetivo de

incrementar o parque industrial do Estado, prevendo, para a consecução de
suas finalidades, a criação do Fundo de Promoção do Desenvolvimento
Industrial - PROIND.

A questão relativa à elaboração de programas governamentais está a
exigir atenção especial desta Comissão, devido aos muitos projetos que têm
tramitado com esse objeto.

Parece-nos importante, para o coreto enquadramento jurídico da matéria,
identificar, primeiramente, a natureza jurídica do ato de elaboração •de
programa. E preciso esclarecer se se trata de ato legislativo - e, como tal,
inserido na ampla competência da Assembléia Legislativa, salvo eventuais
exceções constitucionais - ou de ato administrativo - neste caso, ato típico do
Poder Executivo, que exigirá a concorrência do Legislativo nas estritas
hipóteses previstas na Constituição.

E sabido que a elaboração de um programa de governo pressupõe perfeito
conhecimento da realidade socloeconômica do Estado e da situação em que
se encontra o erário público. A partir desse conhecimento prévio, a
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elaboração do programa consistirá na eleição de objetivos e metas a serem
perseguidos pela administração pública, seguida da indicação das ações que
possibilitarão alcançar esses objetivos, das fontes dos recursos que serão
utilizados e das unidades administrativas responsáveis pela implementação
das atividades previstas e pelo aporte dos recursos.

Salta aos olhos, pois, que a elaboração de programa de governo é
atividade tipicamente administrativa, de gestão de recursos públicos visando
à satisfação das necessidades coletivas. Regra geral, os programas podem
ser criados mediante simples decretos, salvo nas hipóteses previstas no art.
164 da Carta mineira, isto é, os programas estaduais, regionais e setoriais já
previstos no próprio texto constitucional e os que deverão ser inseridos na lei
orçamentária por implicar investimentos ou despesas para o Estado. Esse,
aliás, é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 224.

Atente-se, ainda, que, nos termos do parágrafo único do art. 154 da Carta
Estadual, os programas estaduais, regionais e setoriais previstos na Carta
mineira serão "submetidos à apreciação da Assembléia Legislativa". Está ai
implícito que a iniciativa será do Poder Executivo.

Em palavras sucintas: o parlamentar, ao criar programa por meio de lei,
está a invadir a esfera da competência do Executivo, praticando ato
tipicamente administrativo sem autorização constitucional; nessa hipótese, a
lei não gozará de força cogente, não criará nenhuma obrigação ou direito
válidos.

No que diz respeito á criação do Fundo de Promoção do Desenvolvimento
Industrial, observamos que o projeto não atendeu ás exigências
estabelecidas na Lei Complementar n° 27, de 1811193, notadamente as
constantes no parágrafo único do art. 1 0 , na parte final do inciso 1 e nos
incisos IV, VI e VIII do art. 3 0 e no art. 13.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstituci onal idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.210197
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.246/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre o Adicional de Local de Trabalho para fins de incorporação aos
proventos de aposentadoria e dá outras providências.

Publicada em 716197, a matéria foi distribuída a esta Comissão para exame



156
preliminar quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em seu aspecto principal, o projeto de lei em exame autoriza a

incorporação aos proventos da aposentadoria da vantagem pecuniária
instituída pela Lei n°11.717, de 28112/94, denominada Adicional de Local de
Trabalho, se for preenchido o requisito da percepção por dez anos de efetivo
exercício.

Primeiramente, cumpre abordar a questão pertinente à iniciativa do
projeto, que, no caso, deu-se no âmbito do Poder Legislativo.

Os direitos dos servidores públicos da administração direta, autárquica e
fundacional devem ser disciplinados em lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo. É o que se extrai da norma contida no art. 61, IX, c/c o art. 66, III,
"c", da Constituição mineira. Contudo, o § 2 0 do art. 70 do referido diploma
estabelece que "a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder
Executivo no processo legislativo'. Com fundamento nessas disposições,
esta Comissão tem-se posicionado favoravelmente à tramitação dos projetos
eivados de vício de iniciativa. Sobrevindo a sanção, o projeto converter-se-á
em lei perfeitamente válida e eficaz; na hipótese contrária, não será lícito à
Assembléia derrubar o veto oposto pelo Governador do Estado.

No caso em exame, entretanto, há um aspecto a mais a se considerar a
proposição cria despesa para os cofres públicos. O art. 65, 1, da Cada
Estadual veda expressamente o aumento de despesa em projetos de
iniciativa do Governador do Estado, salvo prévia comprovação da existência
de receita.

Atentos às regras da hermenêutica jurídica, deveremos, nessa situação,
conciliar o permissivo contido no § 2 0 do art. 70 com a proibição explicitada
no inciso 1 do art. 65, ambos da Cada mineira, não nos sendo dado
desprezar ou tornar inócua qualquer uma dessas disposições. Seguindo essa
orientação, concluiremos, forçosamente, que a sanção somente supre o vício
de iniciativa nos projetos que não importem em aumento de despesa.

O Supremo Tribunal Federal tem debatido a questão, e existem,
atualmente, no pretório excelso, duas correntes: uma, minoritária, dos que
entendem que a sanção não supre o vício de iniciativa em hipótese alguma,
e outra, majoritária, dos que julgam que a sanção sana o vício, desde que
não tenha havido aumento de despesa, pois, neste caso, resultaria violada
expressa proibição constitucional. Não há, atualmente, defensores da teoria
de que a sanção supre o vício, com ou sem aumento de despesa. E o que se
depreende dos acórdãos prolatados nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade n°5 248 e 1.070, na Representação n° 1.099 e no
Recurso Extraordinário n°119.103.
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Assim, parece-nos que o projeto não deve prosperar, por possuir vicio de

inconstitucionalidade insanável.
De outra parte, quanto ao mérito, há que ressaltar a grande confusão que

se faz entre as gratificações e os adicionais pagos aos servidores públicos.
Na lição sintética de Hely Lopes Meirelies, "a gratificação é a retribuição de
um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é
retribuição de função especial, exercida em condições comuns. Dai porque a
gratificação é, por índole, vantagem contingente e transitória, e o adicional é,
por natureza, permanente e perene".

No caso em tela, verifica-se que a Lei n° 11.717, ao instituir o Adicional de
Local de Trabalho, referiu-se a ele, no § 20 do art. 1 0 , como gratificação
especial. Já o projeto em questão, embora tenha citado, na ementa, a
expressão Adicional de Local de Trabalho, referiu-se, em seus dispositivos,
unicamente a gratificação.

Cabe-nos, então, esclarecer se se trata, no caso, de adicional ou de
gratificação. Conforme o art. 1 0 da Lei n° 11.717, fazem jus à vantagem
pecuniária em questão todos os servidores em efetivo exercício nos
estabelecimentos penitenciários que exerçam atividade permanente junto a
sentenciados e a adolescentes infratores, expondo-se, assim, "a situação de
desgaste psíquico ou de risco de agressão física". Noutras palavras: não se
cuida de recompensar o exercido de uma atribuição especial, mas, sim, o
exercício de atribuições comuns na administração pública em condições
excepcionais de desgaste psíquico e de risco de agressão física. Fica
evidente, pois, que o dito Adicional de Local de Trabalho é, na verdade, uma
gratificação. Hely Lopes Meirelles explica muito bem que a gratificação de
serviço "é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou
ónus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais
de perigo ou de encargos para o servidor'.

Fixada a natureza jurídica do chamado Adicional de Local de Trabalho,
verificaremos que a não-extensão da vantagem pecuniária em referência
aos proventos da aposentadoria está conforme com os ensinamentos
doutrinários, uma vez que as gratificações, por sua natureza intrínseca, só
devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as
enseja.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.246197.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.279/97
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de lei em exame tem por objetivo dar

nova redação ao § 30 do art. 30 da Lei n°11.179, de 1018193.
Publicada em 2816197, foi a proposição distribuída a esta Comissão para

ser submetida a exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A nova redação proposta para o referido parágrafo visa a permitir que os

servidores das classes de Músico, Bailarino e Corista da Fundação Clóvis
Salgado, , em gozo de férias regulamentares, férias-prêmio ou licença
remunerada, percebam ajuda de custo. A matéria integrava originalmente o
Projeto de Lei n°1.184/97, do Governador do Estado, que tem como objetivo
dispor sobre a organização da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM. Esta Comissão decidiu excluí-ia daquela proposição e apresentar a
que ora analisamos, em nome da clareza e da transparência no processo
legislativo.

O Estado membro, entidade política integrante da Federação brasileira,
dispõe de autonomia para a organização de seus próprios serviços, em
conformidade com a prescrição do "caput" do art. 16 da Constituição da
República.

A Carta mineira, por sua vez, em seu art. 61, VIII, determina a
competência da Assembléia Legislativa para a apreciação de matérias dessa
natureza, exigindo que elas sejam disciplinadas por meio de lei em sentido
estrito, que deve ser sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

Sob o ponto de vista formal, pode-se verificar que a matéria não encontra
óbice jurídico que comprometa sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.279197.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei em tela

dá nova redação ao § 30 do art. 30 da Lei n°11.179, de 1018193.
Após publicada, a proposição foi distribuída às comissões competentes
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para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, que vem, agora, a esta
Comissão para ser analisada quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende atender aos interesses dos servidores das

classes de Músico, Bailarina e Corista da Fundação Clóvis Salgado,
permitindo que eles continuem a receber a ajuda de custo de que trata o
referido artigo durante o período em que estiverem gozando férias
regulamentares, férias-prêmio ou licença remunerada.

A medida é, de fato, muito oportuna e vem fazer justiça àqueles
servidores, pois não se pode admitir que o pagamento de uma gratificação
percebida pelo exercício regular do cargo ou função seja interrompido
durante o período de férias ou de licença remunerada.

Férias ou licença remunerada não significam interrupção do exercício
regular de cargo ou função, sendo inadmissível, portanto, a redução da
remuneração nesses períodos.

Sendo assim, a aprovação da proposição é da maior conveniência, uma
vez que proporcionará aos servidores daquela Fundação uma política
remuneratória mais adequada, o que, certamente, servirá de estímulo ao
aperfeiçoamento dos serviços por ela prestados.

Conclusão
Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.279197 na forma

proposta.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Arnaldo Penna -

Antônio Júlio - Alvaro Antônio.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei em tela

visa a dar nova redação ao § 30 do art. 30 da Lei n° 11.179, de 1018193,
permitindo que os servidores das classes de Músico, Bailarina e Corista da
Fundação Clóvis Salgado, em gozo de férias regulamentares, férias-prêmio
ou licença remunerada, percebam ajuda de custo.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
primeira emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, e a segunda opinou por sua aprovação.

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

Fundamentação
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O mencionado artigo determina a concessão de ajuda de representação,

para manutenção de instrumentos musicais, aquisição de produtos de
maquiagem e conservação de vestuário, e de auxílio financeiro para
aprimoramento vocal aos servidores das classes de Músico, Bailarino e
Corista da Fundação Clóvis Salgado. Em seu § 30, determina que ao
servidor em gozo de férias regulamentares, férias-prêmio ou licença a
qualquer título, não será devida a ajuda de representação a que se refere o
artigo.

O projeto em exame visa a alterar esse parágrafo, estendendo o beneficio
aos servidores nos casos atualmente excetuados.

Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário, haverá aumento da despesa
com pessoal. Entretanto, esse aumento terá pequeno impacto na folha de
pagamento, uma vez que o benefício já vem sendo pago regularmente,
exceto nas situações mencionadas. Acreditamos que o ganho social advindo
da extensão pretendida será superior à perda financeira do Tesouro.

A despesa total da Fundação Clóvis Salgado constante no orçamento de
1997 é de R$5.869.743,00, sendo a despesa total de pessoal da ordem de
R$3.217.987,00.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.279197 no 10

turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Leonídio

Bouças - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°717/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe autoriza
o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Catas Aftas.

No 1 0 tumo, foi a matéria aprovada com a Emenda n°1; retoma, agora, a
esta Comissão para receber parecer e ser elaborada a redação do vencido,
que segue anexa, em observância aos termos regimentais.

Fundamentação	 -
Conforme foi analisado anteriormente, a proposição sob comento está em

consonância com a Constituição Estadual e com a Lei Federal n° 4.320, de
1713164, que dispõem sobre a necessidade de lei especifica para a
transferência de propiiedade, a título oneroso ou gratuito, de bens imóveis
públicos.

Em relação ao aspecto orçamentário, o projeto em pauta não provoca
nenhum impacto, porquanto a alienação sob a forma de doação não
ocasiona receita para os cofres públicos. A repercussão que se verifica diz
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respeito ao aspecto econômico, com perda patrimonial para o Estado.

Não obstante tal fato, a referida transação imobiliária compensará essa
perda, pois trará beneficio de grande alcance social, porquanto, no referido
imóvel, será construído um posto de saúde.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°717/96

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Antônio Roberto -

Sebastião Costa - Gilmar Machado.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°717/96
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Catas

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

Altas imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno urbano
com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no lugar
denominado Lavrado, naquele município, registrado sob o n° 18.019, a fis.
163 do livro 3-AA, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Santa Bárbara.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
â construção de um posto de saúde.

Art. 21 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da publicação desta lei, 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.
Ari. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°718/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Luiz Antônio Zanto, dispõe

sobre a política de melhoria das condições nutricionais da população do
Estado.

Aprovado no 1 0 tumo, com as Emendas n°s 1 e 2, o projeto vem, agora, a
esta Comissão, para ser objeto de parecer para o 20 turno. Segue, anexa, a
redação do vencido, que é parte deste parecer, nos termos do art. 196, § 10,
do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
Conforme foi relatado no 1 0 turno, a proposição tem o intuito de fornecer

orientação para as ações do Governo e da iniciativa privada voltadas para o
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campo da nutrição da população do Estado.

As diretrizes políticas indicadas e as medidas apontadas pelo projeto
deverão ser objeto de regulamentação, a ser baixada pelo Executivo no
prazo de 180 dias a partir da data da publicação da lei. Portanto, não haverá
efeitos orçamentários decorrentes da transformação do projeto em lei em
1997.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 718196, no

20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 3 d julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Roberto -

Roberto Amaral - Sebastião Costa.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°716/96
Dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado para melhorar as

condições nutricionais da população.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado adotará medidas com o objetivo de melhorar as

condições nutricionais da população.
Art. 20 - As medidas a que se refere esta lei serão efetivadas por meio de:

- campanhas de orientação para o uso de cardápios de baixo custo e de
alto valor nutritivo em entidades assistenciais, escolas, estabelecimentos de
internação coletiva e outros;

- campanhas de utilização de produtos regionais e sazonais pela
população;

III - incentivo á doação, para entidades assistenciais, de alimentos
preparados ou "in natura" por entrepostos e estabelecimentos comerciais,
industriais e outros;

IV - incentivo a municípios para que desenvolvam programa próprio de
complementação alimentar de baixo custo;

V - realização de outras atividades que atendam os objetivos citados no
au. 1°;

VI - incentivo às campanhas de aleitamento materno.
Art. 30 - O Estado prestará cooperação técnica aos municípios para o

desenvolvimento dos programas municipais de que trata esta lei.
Art. 40 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta

de:
- recursos orçamentários dos órgãos responsáveis pela execução desta

lei;
II - doações e legados;
111 - outras fontes.
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Art. 5°- Esta lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias

contados da data de sua publicação.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 738196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em análise dispõe

sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que empreguem trabalhadores
presos e egressos do sistema penitenciário.

Aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s
2 e 3, retoma o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 20
turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa
e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em apreço não

encontra óbice a sua aprovação.
O projeto reveste-se de grande interesse social, pois objetiva facilitar a

recuperação e a reinserção social dos presidiários e dos egressos do sistema
penitenciário, além de contribuir para a redução do desemprego, auxiliando,
assim, o Estado no cumprimento de suas funções.

Aquilo que o Estado deixar de arrecadar em função da medida proposta
será compensado pelo significativo ganho social e pela redução nos gastos
com a assistência social dos beneficiários e dos seus familiares.

Por outro lado, após nova análise da proposição nesta fase, entendemos
ser imprescindível a apresentação do Substitutivo n° 1, de modo a permitir
melhor operacionalidade do incentivo fiscal concedido e adequar a
proposição à boa técnica legislativa.

Esclarecemos aqui que o projeto visa a criar o crédito tributário decorrente
do incentivo proposto, sendo que a autorização para a compensação é de
competência do Secretário da Fazenda, mediante despacho fundamentado,
conforme dispõe o art. 216 da Lei n° 6.763, de 1975 - Consolidação da
Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais. No entanto, nos termos da
Emenda Constitucional n° 3193, cabe a lei estadual específica dispor sobre
benefício fiscal ou concessão de incentivo, sem prejuízo da deliberação do
CONFAZ.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 738196 no

20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1 0 turno, o qual é a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N°1
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Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para pessoa jurídica nas

condições que especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica assegurado o direito de compensação de crédito tributário a

ser utilizado para fins de quitação do Imposto sobre Operações Relativas â
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, em favor da
pessoa jurídica que empregar preso condenado recolhido ou ex-condenado
egresso do sistema penitenciário estadual, até o limite máximo de 25% (vinte
e cinco por cento) do montante gasto com o pagamento de salários dos
empregados enquadrados nessa situação.

Art. 20- Para fazer jus aos benefícios desta lei, deverá a pessoa jurídica
interessada comprovar a efetiva utilização da mão-de-obra a que se refere o
art. 1°.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar de sua publicação, estabelecendo a forma, os prazos
e as demais condições da compensação de crédito tributário prevista nesta
lei.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Gilmar Machado -

Antônio Roberto.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 738196
Institui benefícios e incentivos fiscais por parte do Estado para pessoa

jurídica que empregue preso condenado recolhido ou ex-condenado egresso
do sistema penitenciário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam instituídos incentivos e benefícios fiscais para a pessoa

jurídica que empregar preso condenado recolhido ou ex-condenado egresso
do sistema penitenciário estadual.

Art. 20 - Para fazer jus aos benefícios desta lei, deverá a pessoa jurídica
interessada provar a real utilização da mão-de-obra prevista no art. 10,
conforme dispuser o regulamento.

Art. 30 - O incentivo será utilizado pelo contribuinte como crédito na
apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e não poderá ser superior a 25%
(vinte e cinco por cento) das despesas com o pagamento dos salários dos
empregados enquadrados nas hipóteses do art. 1.
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Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias a contar de sua publicação.
Art. 5°- Esta lei entra em vigorem 1 0 de janeiro de 1997.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°740/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela institui o

Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e dá outras
providências.

Aprovado no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, retoma o projeto a esta
Comissão para ser apreciado no 2 0 turno.

Nos termos do art. 196, § 1 0 , do Regimento Interno, apresentamos em
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O orçamento do Estado para o presente exercício financeiro inclui

dotações orçamentárias específicas para atender às despesas previstas no
projeto de lei em exame, notadamente para a adaptação ou a construção de
imóveis a fim de abrigar os presos excedentes, sendo certo, por outro lado,
que poderão ser abertos créditos suplementares, caso não sejam suficientes
os recursos previstos nas dotações das Secretarias da Justiça e da
Segurança Pública.

Dessa forma, a proposição é viável do ponto de vista financeiro-
orçamentário, havendo razoabilidade no impacto a ser provocado pela
execução das medidas propostas.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

740196 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto, relator - Roberto Amaral -

Gilmar Machado.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 740196
Institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Sistema de Número Fechado de Presos nas

unidades prisionais do Estado de Minas Gerais subordinadas às Secretarias
de Estado da Justiça e da Segurança Pública.

§ 1 0 - O Sistema de Número Fechado destina-se a aferir a real capacidade
de ocupação de cada estabelecimento penal.

§ 20 - A capacidade real de cada estabelecimento será definida por decreto
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do Poder Executivo nos meses de janeiro e julho de cada ano.

Art. 20 - Pelo Sistema de Número Fechado, para receber novo preso, a
unidade prisional do Estado deverá transferir outro preso para outra unidade,
de forma a não ultrapassar a capacidade definida na forma do § 2 0 do art. 10
desta lei.

Parágrafo único - Ultrapassada a capacidade real de todos os
estabelecimentos prisionais, fica o Poder Executivo obrigado a construir ou
adaptar imóvel, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para receber os
presos excedentes.

Art. 30 - Em nenhuma hipótese será permitido o intemamento, na mesma
cela, de sentenciados e presos que estejam aguardando julgamento.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias após sua publicação.

Ari. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.045196
Comissão de Fiscalização Finanaceira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

análise objetiva autorizar o Estado a doar ao Município de Poços de Caldas
os imóveis que menciona e dá outras providências.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, compete agora a esta Comissão
sobre ele emitir parecer para o 2 0 turno, nos termos regimentais.

Em atendimento do disposto no art. 196, § 1 0, do Regimento Interno, segue
em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, quando das

discussões ocorridas no 1 0 tumo, o projeto de lei em análise não encontra
óbice do ponto de vista financeiro e orçamentário.

Os bens objeto da matéria em exame são edificações do Balneário Mário
Mourão, das Thermas Antônio Carlos e do Centro Nacional de Convenção -
CENACOM - Palace Cassino e seus respectivos terrenos, além das
emergências sulfurosas dos Grupos Pedro Botelho e Fonte dos Macacos,
todos pertencentes ao patrimônio da Companhia Mineradora do Estado de
Minas Gerais - COMIG.

O que se pretende é fazer com que o Município de Poços de Caldas passe
de cessionário a proprietário de bens imóveis que se encontram sob sua
responsabilidade, com o ônus de destinar os bens doados às atividades
ligadas á indústria turística e à realização de atividades socioculturais.

Como se trata de doação de patrimônio de sociedade anônima, deverão
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ser observados os preceitos da Lei Federal n° 6.404, de 1976, que
estabelece como competência do Conselho de Administração da COMIG
autorizar, se o seu estatuto social não dispuser o contrário, a alienação de
bens de seu ativo permanente.

Como o Estado é detentor desses bens por meio da COMIG e também
acionista majoritário, detendo 97% das ações ordinárias, não nos parece que
a perda de valor patrimonial das ações dos acionistas minoritários justifique
financeiramente a propositura de ação judicial contrária à doação proposta,
poder esse a eles conferido pela Lei Federal n°6.404, de 1976.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ri 0 1.045196

no? tumo, na forma do vencido no 1 0 turno
Sala das Comissões, 2 de julho de 1997
Antônio Roberto, Presidente - Luiz Femando Faria,relator - Péricles Ferreira

- José Militão.
Redação do Vencido no 1 0 Turno*

PROJETO DE LEI N° 1.045196
* - A redação do vencido do Projeto de Lei n° 1.045195 é idêntica à redação

final do referido projeto, publicada nesta edição.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DA PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°5/95
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 5195, de autoria de 113 dos
membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Leonídio Bouças, dá nova redação ao inciso III do art. 64 da
Constituição do Estado.

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, vem agora a proposta
a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à

'	matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 1 0 , do Regimento
Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5195
Dá nova redação ao inciso III do art. 64 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O inciso III do art. 64 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação.
"Ar[. 64 .....
III - de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, manifestada pela

maioria de cada uma delas.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua



168
publicação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente -Aílton Vilela, relator - Arnaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 7195

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição no 7195, de autoria de 113 dos

membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Péricles Ferreira, dá nova redação ao § 6 0 do art. 76 da
Constituição do Estado.

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, vem agora a proposta
a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 1 0, do Regimento
Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N° 7195
Dá nova redação ao § 60 do art. 76 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O § 60 do art. 76 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 76 - ...........................................
§ 60 - Funcionará no Tribunal, na forma da lei, uma Câmara de Licitação, à

qual incumbirá apreciar conclusivamente a matéria a que se refere o inciso
XIV deste artigo, cabendo recurso de sua decisão ao Plenário.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 9195

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 9195, de autoria de 113 dos

membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Miguel Martini, dá nova redação ao § 5 0 do art. 157 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 20 turno, na forma original, vem agora a proposta a esta
Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a
forma adequada, nos termos do art. 270, § 1°, do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 9195

Dá nova redação ao § 5 0 do art. 157 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O § 50 do art. 157 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Ari. 157 ......
§ 50 - Para a elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,

do plano plurianual de ação governamental e da proposta orçamentária
anual, a Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em audiência
pública regional prevista no inciso III do § 20 do art. 60, as propostas
resultantes de audiências públicas municipais realizadas pelos poderes
públicos locais, nos termos de regulamentação..

Ad. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente; Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penua.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.045/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.045196, de autoria do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, que autoriza o Estado a doar ao Município de Poços de Caldas os
bens que menciona e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.045/96
Autoriza o Estado a doar ao Município de Poços de Caldas os bens que

menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a reintegrar em seu patrimônio e, em

seguida, doar ao Município de Poços de Caldas os seguintes bens,
pertencentes à Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG:

- as edificações do Balneário Mário Mourão, das Thermas Antônio Carlos
e do Centro Nacional de Convenções - CENACON - Palace Cassino e seus
respectivos terrenos, localizados no Município de Poços de Caldas;

II - as emergências termossulfurosas dos grupos Pedro Botelho e Fonte
dos Macacos, localizadas no Município de Poços de Caldas;

III - os bens móveis que se encontram no interior dos imóveis e das casas
de máquinas das emergências termossulfurosas nomeadas nos incisos
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anteriores.

Art. 20 - Recebida a doação, o Município de Poços de Caldas obriga-se a:
- destinar os bens recebidos a atividades turísticas, sociais, culturais,

educacionais e de lazer;
II - garantir o abastecimento de água termossulfurosa para a piscina

térmica e para o balneário do Palace Hotel, em quantidade suficiente para o
seu pleno funcionamento, mediante cobrança pelo consumo em litros,
aferido por hidrômetro;

III - manter as características físicas dos imóveis das Thermas Antônio
Carlos, do Balneário Dr. Mário Mourão e do Centro Nacional de Convenções
- CENACON - Palace Cassino.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.181/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.181197, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e dá outras providências, foi
aprovado em turno único com as Emendas n°sl aS, 7 e 13.

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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno

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

PROJETO DE LEI N°1.181/97
Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, criada pela Lei n° 11.903, de 6 de setembro de 1995, com as
alterações introduzidas pela Lei n° 12.188, de 10 de junho de 1996, e pelo
art. 40 da Lei n° 12.277 ! de 25 de julho de 1996, passa a ser regida por esta
lei.

Art. 20 - A sigla SEMAD equivale à denominação da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 30 - A SEMAD atua no âmbito do Estado de Minas Gerais como órgão
seccional coordenador do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -.
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de acordo com o inciso V do art. 60 da Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto
de 1981, modificado pelo inciso III do ai. 1° da Lei Federal n°7.804, de 16
de julho de 1969, e integra o Sistema Nacional de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos, criado pela Lei Federal n°9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - A SEMAD tem por finalidade formular e coordenar a política
estadual de proteção do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos
hídricos, bem como articular as políticas de gestão dos recursos ambientais,
visando ao desenvolvimento sustentável do Estado.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, recursos ambientais são os
recursos bióticos e abióticos existentes no território do Estado, essenciais à
manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia
qualidade de vida da população, compreendendo a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, as florestas, a fauna e a flora.

Art. 50 - Compete à SEMAD:
- promover a aplicação da legislação e das normas específicas de meio

ambiente e recursos naturais bem como coordenar e supervisionar as ações
voltadas para a proteção ambiental;

II - zelar pela observância das normas de preservação, conservação,
controle e desenvolvimento sustentável dos recursos ambientais, em
articulação com órgãos federais, estaduais e municipais;

III - planejar, propor e coordenar a gestão ambiental integrada no Estado,
com vistas à manutenção dos ecossistemas e do desenvolvimento
sustentável;

IV - articular-se com os organismos que atuam na área do meio ambiente e
especificamente na área de recursos hídricos, com a finalidade de garantir a
execução da política ambiental e de gestão de recursos hídricos do Estado;

V - estabelecer e consolidar, em conjunto com órgãos e entidades que
atuam na área ambiental, as normas técnicas a serem por eles observadas,
coordenando as ações pertinentes;

VI - identificar os recursos naturais do Estado essenciais ao equilíbrio do
meio ambiente, compatibilizando as medidas preservacionistas e
conservacionistas com a exploração racional, conforme as diretrizes do
desenvolvimento sustentável;

VII - coordenar e supervisionar planos, programas e projetos de proteção
de mananciais e de gestão ambiental de bacias hidrográficas;

VIII - coordenar e supervisionar as atividades relativas à qualidade
ambiental e ao controle da poluição;

IX - coordenar e supervisionar as atividades relativas a preservação,
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conservação e uso sustentável das florestas e da biodiversidade, ai incluídos
os recursos ictiológicos;

X - coordenar e supervisionar as atividades relativas a preservação,
conservação e uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos;

XI - coordenar o Zoneamento Ambiental do Estado, em articulação com
instituições federais, estaduais e municipais;

XII - planejar e coordenar planos, programas e projetos de educação e
extensão ambiental;

XIII - representar o Governo do Estado no Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA - e em outros conselhos nos quais tenham assento os
órgãos ambientais e de gestão dos recursos hídricos das unidades
federadas;

XIV - homologar e fazer cumprir as decisões do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM - e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
- CERH -, observadas as normas legais pertinentes;

XV - estabelecer cooperação técnica, financeira e institucional com
organismos internacionais e estrangeiros, visando à proteção ambiental e ao
desenvolvimento sustentável do Estado;

XVI - propor a formulação da política global do Estado relativa às
atividades setoriais de saneamento ambiental e supervisionar a execução na
sua área de competência;

XVII - planejar e organizar as atividades de controle e fiscalização
referentes ao uso dos recursos ambientais do Estado e ao combate da
poluição, definidas na legislação federal e estadual.

Art. 60 - A SEMAD exercerá as funções de Secretaria Executiva do
COPAM e do CERH.

Capítulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 7°- A SEMAD tem a seguinte estrutura orgânica:
- Gabinete;

II - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
c) Diretoria Operacional;
IV - Superintendência de Política Ambiental:
a) Diretoria de Normatização;
b) Diretoria de Articulação Institucional;
V - Superintendência de Apoio Técnico:



[a L ]

173
a) Diretoria de Estudos e Projetos;
b) Diretoria de Zoneamento Ambiental;
c) Diretoria de Educação e Extensão Ambiental.
Parágrafo único - A competência das unidades adminis-trativas

mencionadas neste artigo será estabelecida em decreto.
Capítulo IV

Dos órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas
Art. 8°- Integram a SEMAD:

- por subordinação:
a) Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -;
b) Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -;
II - por vinculação:
a) Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM-MG -;
b) Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
c) Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

Capítulo V
Dos Cargos

Art. 90 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da SEMAD, os cargos de
provimento em comissão de recrutamento amplo, constantes no Anexo 1
desta lei, observado o disposto no art. 2 0 do Decreto n° 37.711, de 29 de
dezembro de 1995.

Parágrafo único - Os cargos em comissão de recrutamento limitado serão
providos por servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função
pública da administração direta ou indireta do Estado.

Art. 10 - Passam a ser de recrutamento amplo 4 (quatro) cargos de
provimento em comissão de Assistente Administrativo, constantes no
Quadro de Pessoal da SEMAD.

Art. 11 - O Quadro Especial de cargos de provimento efetivo da SEMAD é
o estabelecido nos Anexos li e III desta lei, a ser incluído no Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994.

Art. 12 - Os cargos de que tratam os arts. 90 e 10 desta lei serão
codificados e identificados em resolução do Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, nos termos do art. 13 da Lei n° 12.159,
de 27 de maio de 1996, que adotará também as medidas necessárias para o
cumprimento do disposto no art. 11 desta lei.

Art. 13- Em virtude do disposto nos arts. 90 e 10, o Anexo a que se refere
o art. 12 da Lei n° 11.903, de 6 de setembro de 1995, fica substituído pelo
Anexo IV desta lei.

Art. 14- Ajomada de trabalho dos servidores da SEMAD, especialmente a
dos ocupantes de cargo dos segmentos de classe de atividade-fim, será
disciplinada em decreto.
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Capítulo VI

Disposições Finais
Art. 15 - Os órgãos subordinados e as entidades vinculadas a que se refere

o art. 80 fornecerão apoio material e recursos humanos para ações relativas
ao funcionamento e ao fortalecimento da SEMAD.

Art. 16 - Cada Secretaria de Estado que compõe o COPAM formará um
núcleo de gestão ambiental destinado a apoiá-lo e a compatibilizar as
políticas públicas setoriais com a proteção do meio ambiente.
- § 1 0 - Os componentes dos núcleos de gestão serão indicados pelos

respectivos Secretários, por meio de resolução.
§ 20 - Os núcleos de gestão atuarão, técnica e normativamente, em

articulação com a SEMAD, por intermédio da sua Superintendência de
Política Ambiental.

§ 30 - A SEMAD proporá as regras de funcionamento dos núcleos de
gestão, que serão aprovadas em decreto.

Art. 17 - O policiamento de defesa do meio ambiente, a cargo da Policia
Militar de Minas Gerais - PMMG -, será exercido, técnica e normativamente,
em articulação com a SEMAD.

Art. 18 - Os recursos provenientes da compensação financeira pela
utilização de recursos hídricos atribuídos ao Estado, de acordo com a Lei
Federal n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, serão consignados no
orçamento da SEMAD e de entidades vinculadas e aplicados conforme
dispuser a Lei do Orçamento do Estado.

Art. 19 - As ações descentralizadas da SEMAD, observadas as diretrizes
fixadas pela Secretaria, serão desenvolvidas por intermédio de unidades
regionais existentes na estrutura administrativa do Poder Executivo, em
articulação com o IGAM, a FEAM e o IEF, até a definitiva implantação das
Regiões Administrativas previstas no art. 11 da Lei n° 11.962, de 30 de
outubro de 1995.

Art. 20 - Ficam a SEMAD e as entidades vinculadas autorizadas a
credenciar empresa ou profissional de notória especialização para atuar,
como perito, em processos de licenciamento ambiental de atividade efetiva
ou potencialmente poluidora, em análise de projetos, emissão de pareceres e
perícias necessárias para subsidiar o COPAM em decisões de sua
competência.

Art. 21 - A SEMAD passa a integrar o Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia, o Conselho Estadual de Energia, o Conselho Estadual de
Política Agrícola, o Conselho de Industrialização, o Conselho Estadual de
Geologia e Mineração, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho de
Coordenação Cartográfica, o Conselho Consultivo de Irrigarão e Drenagem,
o Conselho Estadual de Assistência Social e o Conselho Estadual de
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Turismo.

Art. 22 - Compete à SEMAD representar o Governo do Estado na
celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos similares com
órgãos e entidades da administração pública federal, cujo objeto esteja
relacionado com a implementação da política nacional de meio ambiente e
de gestão de recursos hídricos e com a aplicação da legislação federal
pertinente no território do Estado.

Art. 23 - O ari. 40 da Lei n°4.612, de 18 de outubro de 1967, alterado pela
Lei n° 5.093, de 5 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ar[. 40 - Para deliberar sobre a execução desta lei e sobre a concessão do
Diploma de Mérito Florestal, fica criada uma Comissão Especial, para
escolha dos agraciados, a qual será presidida pelo Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único - A constituição e as normas de funcionamento da
Comissão Especial prevista no "caput" deste artigo serão estabelecidas em
decreto.".

Art. 24 - Fica criado o Diploma de Mérito Ambiental, a ser concedido,
anualmente, durante as comemorações alusivas â Semana do Meio
Ambiente, às pessoas físicas e jurídicas que se tenham destacado por
relevantes serviços prestados ao Estado nas atividades de melhoria do meio
ambiente, de proteção dos recursos hídricos e de conservação da natureza.

Parágrafo único - Os critérios de escolha dos agraciados serão
estabelecidos em decreto.

Art. 25 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$9.295,88
(nove mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos),
observado o disposto na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 26 - A alínea "c" do inciso VIII do art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°- ...........................................
VIII - ................................................
e) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativamente ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de municípios habilitados segundo as alíneas fla" e "b", para fins de
distribuição dos recursos no trimestre subseqüente.".

AI. 27 - Até a entrada em vigor do estatuto da FEAM, ficam mantidos a
estrutura orgânica e os cargos comissionados previstos no Anexo X da Lei n°
10.623, de 16 de janeiro de 1992.

Art. 28- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Lei n°

7.175, de 19 de dezembro de 1977, e o art. 18 e seu parágrafo único, da Lei
no 7.772, de 8 de setembro de 1980.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

ANEXO 1
(a que se refere o art. 90 da Lei n°, de de de 1997)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD

ANEXO II
(a que se refere o art. 11 da Lei n°, de de de 1997)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD
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(a que se refere o art. 11 da Lei n°, de de de 1997)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD

Quadro 111.2 - Quadro da Carreira do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

SEGMENTO DE CLASSE
Escolari Denominação	Faixa de	Nível N°

dade	de Classe	Vencimento	de
Carg

os
1° Grau Agente de Meio	4-5-6	1-11-111	05

Ambiente e
Desenvolviment
o Sustentável

20 Grau Auxiliar de Meio	7-8-9	1-11-111	05
Ambiente e
Desenvolviment
o Sustentável
Técnico de	7-8-9	1-11-111	09
Meio Ambiente
e
Desenvolviment
o Sustentável

Superior Analista de	10-11-12	1-11-111	16
Meio Ambiente
e
Desenvolviment
o Sustentável

ANEXO IV
(a que se refere o art. 13 da Lei n°, de de de 1997)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD

CLASSE CÔDI SIMBO RECRUTAME TOT
GO LO	NTO	AL

AMPL LIMIT
O ADO

Diretor 11	MG-5 DR-05	04	-	04
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.185197, do Governador do Estado, que autoriza a

prorrogação de contratos administrativos firmados pelo Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, foi aprovado em turno único, com as Emendas n os 1 a
S.

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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.185/97
Autoriza a prorrogação de contratos administrativos firmados pelo Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizada a prorrogação, de 18 de maio de 1997 a 31 de

março de 1999, de 277 (duzentos e setenta e sete) contratos administrativos
celebrados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - nos termos do art
22 da Lei n° 11.812, de 23 de janeiro de 1995, com o objetivo de assegurar a
continuidade dos serviços prestados pelo Instituto.

§ 1 0 - A prorrogação dos contratos de que trata este artigo se dará com a
observância dos quantitativos e dos termos contratuais neles estabelecidos.

§ 20 - Em caso de provimento definitivo, por concurso público, dos cargos
efetivos do Quadro de Pessoal do IMA antes da data prevista no "caput", fica
automaticamente extinto o contrato administrativo a ele correspondente.

§ 30 - o edital para o concurso público de provas e títulos para o
preenchimento dos cargos efetivos correspondentes aos contratos
administrativos de que trata este artigo deverá ser publicado até o dia 31 de
junho de 1998,
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Art. 20 - O servidor do Estado, detentor de cargo efetivo ou ocupante de
função pública, que se encontra à disposição do IMA poderá optar por sua
absorção no Quadro de Pessoal do Instituto, em cargo equivalente ao que
ocupava ou em função equivalente à que exercia no órgão de origem.

§ 1 0 - A opção de que trata o "caput° deste artigo deverá ser feita no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da publicação desta lei.

§ 20 - Em caso de absorção de servidor detentor de cargo efetivo, será
mantida a denominação do cargo do Quadro de Carreira do IMA, de acordo
com a Lei n°10.961, de 14 de dezembro de 1992, e o Decreto n°36.033, de
14 de setembro de 1994.

§ 30 - Em caso de absorção de servidor ocupante de função pública, serão
mantidas a denominação e as atribuições da função de origem do servidor,
nos termos da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, da Lei n° 10.961, de 14
de dezembro de 1992, e do Decreto n°36.033, de 14 de setembro de 1994.

§ 40 - O vencimento dos servidores absorvidos corresponderá ao
estabelecido na tabela salarial vigente do Quadro de Pessoal do IMA para o
mesmo cargo e função.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trápia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 7 A 9 APRESENTADAS NO 1°
TURNO AO PROJETO DE LEI N°1.181/97

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.181197, de autoria do Governador do Estado, dispõe
sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e dá outras providências.

A matéria foi apreciada, em reunião conjunta, pelas Comissões de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade; de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que a aprovaram.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, no Plenário, as
Emendas n°s 7 a 9, que vêm a esta Comissão para receber parecer.
Cumpre-nos, agora, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
A Emenda n° 7 prevê a publicação trimestral, pela SEMAD, da relação de

municípios habilitados a receber recursos no trimestre subseqüente. Essa
matéria diz respeito à chamada Lei Robin Hood.

A Emenda n° 8 pretende excluir da competência da SEMAD a capacidade
de homologação de decisões do Conselho Estadual de Política Ambiental -
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COPAM - e do Conselho Estadual de Recursos Hidrícos - CERH.

A Emenda n° 9 visa a aumentar as receitas relativas ao meio ambiente
para os próximos três anos, ao propor a alteração dos valores constantes no
Anexo 1 da Lei n° 12.428, de 1996, no que diz respeito aos índices de
distribuição do ICMS ecológico, incidente sobre saneamento básico e
preservação ambiental, de que trata a Lei Robin Hood. No caso, o percentual
seria dobrado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 7 e 9 e

pela rejeição da Emenda n°8, apresentadas ao Projeto de Lei n°1.181/97.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto, relator - Sebastião

Helvécio - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário).
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 A 6 AO PROJETO DE LEI N°

1.21 7/97
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, autoriza o Poder
Executivo a constituir empresa de transporte público urbano sobre trilhos.

Tramitando em regime de urgência, a proposição foi apreciada em reunião
conjunta das Comissões de Constituição e Justiça. de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não havendo óbices de
natureza jurídica à sua tramitação, quanto ao mérito, o projeto recebeu
parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Pública.

Encaminhada a Plenário para discussão e votação, a proposição recebeu
as Emendas n°s 1 a 6, que, agora, vem a esta Comissão para receberem
parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 1 foi apresentada pelo Deputado Alvaro Antônio. Um de seus

objetivos é vincular a expansão da rede de trilhos da empresa Trem
Metropolitano de Belo Horizonte ao planejamento urbano dos municípios e
ao planejamento integrado da região metropolitana. De acordo com a
Constituição mineira e com a Lei Complementar n° 26, de 1511193 1 a
expansão dos trilhos realmente deverá obedecer a planejamento integrado
das funções de interesse comum da região metropolitana. Como quer que
seja, consideramos válido reforçar essa determinação no texto do projeto. De
outra parte, pretendendo autorizar os municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - RMBH - a formar grupos de trabalho para estudar a
integração dos modos de transporte, a emenda em questão trata de matéria
que deve ser disciplinada em nível constitucional, sendo que, efetivamente,
de acordo com as Constituições da República e mineira, os municípios já
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dispõem de competência e autonomia para realizar esse trabalho.

A Emenda n° 2, do Deputado Marcos Helênio, visa alterar a redação do
"caput" do art. 40 do Substitutivo no 1, determinando que o Estado e o
Município de Belo Horizonte deverão promover gestões a fim de que as
Prefeituras dos demais municípios da RMBH subscrevam parcela do capital
social da empresa a ser constituída. A emenda em referência incide em
inconstitucionalidade ao pretender fixar na lei estadual regra dirigida ao
Município de Belo Horizonte. No mérito, parece-nos que a modificação
pretendida poderá ensejar a criação de situações de constrangimento para
os municípios da RMBH, sendo preferível a orientação adotada no
Substitutivo n° 1, que garante aos municípios o direito de participar do capital
social da empresa, sem oferecer ensejo a que a decisão da municipalidade
sofra influências externas.	 -

A Emenda n° 3, do Deputado Ivair Nogueira, objetiva conferir aos
empregados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos lotados na
Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte o direito de
manifestar opção por se integrarem à empresa estadual, com todos os
direitos de que hoje dispõem. Consoante os acordos realizados entre o
Estado, o Município de Belo Horizonte, a União, a CBTU e o BIRD, deve ser
transferido para a empresa estadual todo o pessoal necessário à operação
do sistema metroviário de Belo Horizonte. Outrossim, por força dos arts. 10 e
448 da CLT, a empresa estadual sucederá a CBTU na qualidade de
empregadora, garantidos todos os direitos dos empregados transferidos.
Assim, considerando que a questão relativa aos empregados já é objeto dos
acordos em execução e das leis trabalhistas, entendemos que a emenda em
questão deve ser rejeitada.

Rejeitada a Emenda n° 3, do Deputado Ivair Nogueira, deve ser também
rejeitada a Emenda n°4, do mesmo parlamentar, uma vez que representaria
mera correção do texto do substitutivo, a ser realizada no caso de aprovação
da emenda anterior.

A Emenda n° 5, do Deputado Ivair Nogueira, tem por objetivo vincular a
atividade inicial da empresa a ser constituída aos termos de projeto
elaborado pelo Ministério dos Transportes. Entendemos que o Estado deverá
definir a atuação da empresa com inteira liberdade e com base nos estudos
técnicos que já estão previstos com a finalidade de definir as características
do sistema metroviário de Belo Horizonte e o formato da empresa mineira,
não sendo, assim, oportuna a vinculação pretendida na emenda sob exame.

A Emenda n° 6, do Deputado Ivair Nogueira, objetiva garantir a todos os
municípios da RMBH a oportunidade de participar da composição acionária
da empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte. Tal proposta já se
encontra contemplada no Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n o i na forma da
Subemenda n° 1, apresentada a seguir, e pela rejeição das Emendas n°5 2 a
6.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A expansão da rede de transporte de passageiros sobre trilhos da

Região Metropolitana será realizada de acordo com o planejamento urbano
integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Amaldo Penna, relator - Ivair Nogueira (voto

contrário) - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 1997

ATAS
ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 33197

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de abril de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Ailton Vilela, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüinio
(substituindo este ao Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança
do PSDB), Antônio Andrade, Antônio Júlio, Gilmar Machado, Paulo Schettino
e Ivair Nogueira, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar, no V
tumo, o parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 33197 e
passa a palavra ao relator, Deputado Sebastião Navarro Vieira, que faz a
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da emenda
na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e a votação, o parecer
é aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e não
havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares e encerra a reunião.

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Amaldo Penna -

Antônio Júlio - Marcos Helênio - Elbe Brandão - Ivair Nogueira - Ambrósio
Pinto - Hely Tarqüinio - Sebastião Costa.
ATA DA 18 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de mil

novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Simão Pedro Toledo, Djalma Diniz (substituindo este ao
Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PFL), Arnaldo
Penna e José Henrique (substituindo este ao Deputado Gere•io Santanna,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; José Henrique (substituindo o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB), Luiz Antônio
Zanto e Djalma Diniz (substituindo este ao Deputado Jorge Hannas, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de Saúde e Ação
Social. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro
Toledo, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por ser
esta a primeira reunião conjunta destas Comissões. A seguir, informa que,
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nos termos do edital de convocação, esta reunião destina-se a apreciar, no
1 0 turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei n° 200195, do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação do Povoado de
Santana, com sede no Município de Sericita. Informa, também, que, nos
termos regimentais, os Deputados Arnaldo Penna e Jorge Eduardo de
Oliveira foram designados relatores do projeto mencionado,
respectivamente, nas Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e
Ação Social . Logo após, o Presidente passa a palavra ao Deputado Arnaldo
Penna, relator do Projeto de Lei n° 200195 na Comissão de Constituição e
Justiça; ele emite parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Ato continuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Luiz Antônio Zanto, para proceder à leitura do parecer sobre o mencionado
projeto, emitido pelo Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator na
Comissão de Saúde e Ação Social. Mediante o parecer, o relator conclui pela
aprovação do projeto na forma proposta. Colocada em discussão e votação,
é a proposição aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Gil Pereira - Gilmar Machado -

Hely Tarqüinio - Carlos Pimenta - Wilson Pires.
ATA DA 51 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Dimas Rodrigues, José Militão e Ajalmar Silva, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Antônio Júlio,
Sebastião Costa, Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira, Jorge Hannas e
Alvaro Antônio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
debater, com o Sr. Edson Soares, Presidente da Associação Mineira de
Municípios - AMM -, a Emenda à Constituição Federal n° 449197, que altera
os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, como
conseqüência, prorroga o prazo do Fundo de Estabilidade Fiscal até
31112/99. Com a palavra, o Deputado José Militão lê a correspondência
encaminhada pelo Deputado Ivo José, enviando exemplar do encarte
especial do jornal "Diário do Aço" que contém reportagem sobre o fórum pela
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duplicação das BRs-381 e 262, ocorrido no Município de Ipatinga, em
2914197, demonstrando a participação da sociedade, de lideranças
empresariais e trabalhistas é dos poderes públicos estadual e municipal,
destacando-se a presença e a exposição do Vice-Governador, Sr. Walfrido
dos Mares Guia. A seguir, o Presidente submete a votação os
Requerimentos n°s 2.194 e 2.197197, os quais são aprovados nos termos da
Deliberação da Mesa n° 487, de 6112190. No primeiro requerimento, o
Deputado Ambrósio Pinto solicita seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com os cidadãos perdoenses pelos 85 anos de emancipação
político-administrativa do Município de Perdões; no segundo requerimento, o
Deputado Toninho Zeitune solicita seja consignado nos anais da Casa voto
de congratulações com o Município de Arceburgo - pelo 1040 aniversário de
sua fundação. Após, o Presidente suspende os trabalhos, para que a
Comissão possa receber o convidado. Reabertos os trabalhos, o Presidente
convida para tomar assento à Mesa o Sr. Edson Soares, Presidente da AMM
- e Prefeito Municipal de Teófulo Otôni. Após comentários preliminares, o
Presidente passa a palavra ao convidado para suas considerações iniciais.
Fazem uso da palavra os Deputados Antônio Júlio e Ronaldo Vasconcellos.
Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença do Sr. Edson Soares 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, 3 de julho de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ivair Nogueira - Glycon Terra Pinto - José

Henrique.
ATA DA Soa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
-	 FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Adelmo Carneiro Leão, Emano Batista, Bilac
Pinto (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do PFL), Dimas Rodrigues (substituindo o Deputado Gil Pereira,
por indicação da Liderança do PPB) e Alvaro Antônio (substituindo o
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PDT), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Elbe
Brandão, Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por
indicação da Liderança do PFL), José Henrique (substituindo o Deputado
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), Dimas Rodrigues
(substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do
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PPB) e Alvaro Antônio (substituindo o Deputado lbrahim Jacob, por
indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Administração
Pública; Roberto Amaral, Durval Angelo, Péricles Ferreira e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança
do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Registra-se, também, a presença dos Deputados Ivo José e
Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar, no 1 0 tumo, os pareceres das Comissões supracitadas
sobre o Projeto de Resolução n° 1.267197, que delega ao Governador do
Estado atribuição para elaborar leis delegadas e proceder a ajustes de
remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Executivo. Os
avulsos dos pareceres foram distribuídos na reunião anterior. O Presidente
coloca, então, em discussão o parecer do Deputado Sebastião Costa, relator
na Comissão de Constituição de Justiça, o qual conclui pela
constitucional idade, pela juridicidade e pela legalidade da matéria. Discutem
o parecer os Deputados Durval Angelo, Marcos Helênio, Ivo José e Carlos
Pimenta. Submetido a votação, é aprovado o parecer, com voto contrário do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, O Presidente, logo após, suspende a
reunião por alguns minutos, para que seja aberta a reunião da Comissão de
Administração Pública. Reabertos os trabalhos, coloca-se em discussão o
parecer do Deputado Ajalmar Silva, relator na Comissão de Administração
Pública, o qual conclui pela aprovação do projeto na forma proposta. Fazem
uso da palavra os Deputados Marcos Helênio e Durval Angelo. Colocado em
votação, é o parecer aprovado. Registra-se o voto contrário do Deputado
Marcos Helênio. Durante a discussão do parecer do Deputado Roberto
Amaral, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
qual também conclui pela aprovação da proposição na forma original, o
Deputado Durval Angelo faz uso da palavra. Submetido a votação, é o
parecer aprovado, com voto contrário do Deputado Durval Angelo. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de julho de 1997
Hely Tarqüinio, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Ivair

Nogueira - Elbe Brandão - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Glycon Terra Pinto - José Braga - José Milhão - Ailton Vilela - Antônio Júlio.

ATA DA 363 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA

Às dez horas do dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e
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sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Barbosa,
Bilac Pinto, Ailton Vilela e Anivaldo Coelho, membros da supracitada
Comissão. Devido à ausência do Presidente, o Deputado Miguel Barbosa,
Vice-Presidente, assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
debater, em audiência pública, os planos regionais de mineração no Estado,
a reativação do Conselho Estadual de Geologia e Mineração e assuntos de
relevante interesse do setor mineral. Para tanto, foi convidado o Sr. Evaldo
Garzon, especialista em Engenharia de Minas e Presidente da Associação
dos Engenheiros de Minas Gerais, a quem convida para tomar assento à
mesa. Devido à ausência do Deputado Alvaro Antônio, autor do
requerimento que motivou o convite, a Presidência passa a palavra ao Sr.
Evaldo Garzon, para que faça sua exposição. Abertos os debates, fazem uso
da palavra os Deputados Ailton Vilela, Bilac Pinto, Anivaldo Coelho e Miguel
Garbosa, que dirigem perguntas ao convidado. Encerrados os debates, a
Presidência submete a votação dois requerimentos do Deputado Anivaldo
Coelho, nos quais solicita sejam convidados o Sr. Walfrido dos Mares Guia,
Vice-Govemador do Estado, para expor, perante esta Comissão, os planos e
os programas do Governo do Estado para o setor mineral ,e o Sr. Eduardo
Drumond, Superintendente da Mineração Casa de Pedra, a fim de prestar
esclarecimentos sobre as mudanças que estão ocorrendo nessa Mineração,
que abastece a usina siderúrgica de Volta Redonda, onde, segundo
informações de trabalhadores, a produção irá dobrar e o número de
trabalhadores será reduzido à metade. A seguir, são aprovados os
requerimentos. 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, 3 de julho de 1997.
Alvaro Antônio , Presidente - Anivaldo Coelho - Miguel Barbosa

ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e doze minutos do dia vinte e cinco de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Amaldo Penna. Marcas Helênio, Antônio Andrade
e Gil Pereira (substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do PPB), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à
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leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Ajalmar Silva
procede à leitura de seu parecer sobre as Emendas n°s 7 a 9, apresentadas
em Plenário, no 1 0 tumo, ao Projeto de Lei n o 571195, por meio de seu
parecer, conclui pela rejeição das emendas. Na fase de discussão, o
Deputado Marcos Helênio solicita vista da proposição, o que é concedido
pelo Presidente. Com .a palavra, o Deputado Arnaldo Penna apresenta seu
parecer para o 1 0 turno do Projeto de Lei n° 934196, mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta.
Colocado o parecer em discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita vista
da proposição em análise, o que é concedido pelo Presidente. Passa-se à 3°
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições de deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o Projeto de Lei n° 1.101197 na forma do vencido em
1 0 tumo. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Arnaldo Penna, Presidente - Marcos Helênio - Aílton Vilela - Ivair Nogueira

- Wilson Pires - Alberto Pinto Coelho.
ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Amaldo Penna, Ailton Vilela e Wilson Trópia, membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Wilson
Trópia assume a direção dos trabalhos. Havendo número regimental, o
Presidente declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Amaldo Penna
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência distribui ao
Deputado Aílton Vilela a Proposta de Emenda à Constituição n° 26196 e ao
Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n°s 774196 e 1.230197. Passa-se

2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre matérias sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 26196
(relator: Deputado Ailton Vilela) e dos Projetos de Lei n°s 774196 e 1.230/97
(relator Deputado Amaldo Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Saia das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna - Aílton Vilela.

ATA DA 82a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Roberto, Gilmar Machado e Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral, por indicação da
Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão supracitada, e os
seguintes membros das comissões a que se refere o art. 216, § 1 0 , do
Regimento Interno: Deputados Antônio Andrade, da Comissão de
Administração Pública; Arnbrósio Pinto e Geraldo Nascimento, da Comissão
de Defesa do Consumidor, e Jorge Eduardo de Oliveira, da Comissão de
Ciência e Tecnologia. Encontra-se presente, ainda, o Deputado Antônio
Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.218197, do
Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os orçamentos
fiscal e de investimento das empresas controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1998. Após, o Presidente informa que avocou a si
a relatoria do referido projeto e determina a distribuição dos avulsos do seu
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Miguel Martini , Presidente - Roberto Amaral - Antônio Roberto - Durval

Angelo - Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Helvécio - Antônio Andrade -
Arnaldo Canarinho - Dimas Rodrigues - Jorge Eduardo de Oliveira - Geraldo
Nascimento - Gilmar Machado - Alvaro Antônio.

ATA DA 212 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
-	 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas do dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Feriria,
Marcos Helênio, Wilson Pires, Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado
Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB), Alberto Pinto Coelho
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(substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do
PPB) e lvair Nogueira (substituindo o Deputado lbrahim Jacob, por indicação
da Liderança do PDT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Arnaldo Penna, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Continua em discussão o Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n°
934196, cujo relator é o Deputado Amaldo Penna. O Deputado Ivair Nogueira
apresenta proposta de emenda ao Substitutivo n° 2, apresentado nesse
parecer. Encerrada a discussão e colocado em votação o parecerr, salvo a
proposta de emenda, é ele aprovado. Colocada em votação, é a proposta de
emenda aprovada. O relator dá nova redação ao parecer, incluindo a
proposta de emenda do Deputado Ivair Nogueira, a qual fica aprovada.
Continua em discussão o parecer do Deputado Ajalmar Silva sobre as
Emendas n°s7 a 9 apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 571195. O
Deputado Arnaldo Penna apresenta proposta de emenda. Colocado em
votação, é aprovado o parecer. Colocada em votação, é aprovada a
proposta de emenda. O Deputado Marcos Helênio emite nova redação do
parecer, mediante o qual conclui pela rejeição das Emendas n°s 7 a 9,
apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Emenda n° 10, que
apresenta. Não havendo quem se oponha, a nova redação fica aprovada. A
seguir, na ausência do relator anteriormente designado, o Presidente indaga
ao Deputado Ivair Nogueira se está em condições de emitir parecer sobre as
Emendas n°s 3 e 4, apresentadas em Plenário, no 2 0 Turno, ao Projeto de
Lei n° 697196. O relator emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1 e da Emenda n° 5,
que apresenta; e pela prejudicialidade das Emendas n°s 3 e 4. Colocado em
discussão e votação, é o parecer 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, 2 d julho de 1997.
Amaldo Penna, Presidente - Marcos Helênio - Elbe Brandão - Sebastião

Navarro Vieira.
ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 27/96
Ás quinze horas e quinze minutos do dia primeiro de julho de mil
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novecentos e noventa e sete, comparecem na Saia das Comissões os
Deputados José Braga, Carlos Pimenta, Elbe Brandão, Ambrósio Pinto,
Aulton Vilela, Arnaldo Penna, Glycon Terra Pinto, Jorge Hannas, Sebastião
Navarro Vieira e Marcos Helênio, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Braga, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Dando prosseguimento, o Presidente esclarece que a reunião se
destina a apreciar o parecer da relatora, Deputada Elbe Brandão, para o 20
turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 27196. A seguir, o Presidente
procede à leitura de ofício da Câmara Municipal de Mariana, o qual
encaminha moção de repúdio ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por ter
apresentado a Proposta de Emenda à Constituição ii° 27196. Com  a palavra,
a relatora emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação, no 20
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n o 27196 na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta. Durante a discussão do parecer, o
Deputado Arnaldo Penna solicita seu adiamento. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a se realizar amanhã, dia 2 de julho
às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Aílton Viela - Giycon Terra Pinto - Elbe

Brandão - Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio - Wilson Pires -
Arnaldo Penna.
ATA DA 518 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas e quarenta minutos do dia primeiro de julho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Antônio Júlio, Sebastião Costa, Ivair Nogueira e
Glycon Terra Pinto, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Arnaldo Penna, Marcos Helênio, EIbe Brandão, José Braga e Jorge Hannas
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança
do PFL), membros da Comissão de Administração Pública; Sebastião
Navarro Vieira, José Braga, José Militão e Ailton Vilela (os dois últimos
substituindo, respectivamente, aos Deputados Miguel Martini e Roberto
Amaral, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
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que, tida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar, no 1 0 turno, os
pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei n° 1.217197, que autoriza o
Poder Executivo a constituir empresa de transporte público urbano sobre
trilhos. Passa, então, a palavra ao Deputado Sebastião Costa, relator na
Comissão de Constituição e Justiça. Ele solicita sejam distribuídos avulsos
de seu parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Devido à ausência do relator
designado na Comissão de Administração Pública , a Presidência redistribui
o projeto ao Deputado Arnaldo Penna, que também solicita sejam
distribuídos avulsos de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. O Deputado José
Braga, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
solicita sejam distribuídos avulsos de seu parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Pública. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros das
Comissões para a próxima reunião conjunta, hoje, às 20h30min, com a
finalidade de se apreciarem os pareceres em epígrafe, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa - Gil Pereira - Marcos Helênío

- Ivair Nogueira - Amaldo Penna - José Braga - Miguel Martini - Antônio
Júlio.
ATA DA 52a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As vinte horas e trinta e cinco minutos do dia primeiro de julho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Júlio, Sebastião Costa, Gil Pereira e Ivair
Nogueira, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Hely Tarqüínio
(substituindo o Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do
PSDB), Arnaldo Penna, Marcos Helênio e José Braga, membros da
Comissão de Administração Pública; Miguel Martini, Gil Pereira (substituindo
este ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PPB),
Amaldo Penna (substituindo o Deputado Roberto Amaral, por indicação da
Liderança do PSDB), José Braga e Sebastião Costa, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A presidência informa
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que a reunião se destina à apreciação, no 1 0 turno, dos pareceres do Projeto
de Lei n° 1.21 7/97, do Governador do Estado. O Presidente informa que na
reunião anterior foram distribuídos avulsos dos pareceres. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira, nos termos propostos pelos relatores. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Alvaro

Antônio - Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 27196, DE AUTORIA DO DEPUTADO SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA E

OUTROS, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 256 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de julho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Elbe Brandão, Ailton Vilela, Arnaldo Penna,
Glycon Terra Pinto, Sebastião Navarro Vieira, Marcos Helênio e Wilson Pires
(substituindo este ao Deputado Jorge Hannas, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o
Vice-Presidente, Deputado Carlos Pimenta, assume a Presidência e,
havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que continua em discussão o parecer para o 2 0 turno da Proposta
de Emenda à Constituição n° 27196, mediante o qual a relatora, Deputada
Elbe Brandão, opina pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n°
2, ficando prejudicado o Substitutivo n° 1. Não havendo quem queira discuti-
lo, o Presidente encerra a fase de discussão. Colocado em votação, é o
parecer aprovado. O Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta
documentação, a qual solicita seja anexada ao processo. O Presidente
defere o pedido e passa os documentos à assessoria, para as providências.
O Presidente suspende a reunião por alguns minutos para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Elbe Brandão - Ailton Vilela - Arnaldo Penna -
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Glycon Terra Pinto - Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio - Wilson
Pires.

ATA DA 54a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às quinze horas e trinta minutos do dia dois de julho de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Roberto, Péricles Ferreira, Luiz Fernando Faria e José Militão (substituindo
os dois últimos aos Deputados Sebastião Helvécio e Roberto Amaral, por
indicação das Lideranças do PPB e do PSDB, respectivamente), membros
da Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado Baldonedo
Napoleão. Na ausência do Presidente, o Deputado Antônio Roberto assume
a direção dos trabalhos. Havendo número regimental, a Presidência declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar, no 20 turno, os Projetos de Lei n°s 1-045196 e 1.268197. Na
ausência do relator do Projeto de Lei n° 1.045196, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Luiz Fernando Faria e designa o Deputado José Militão
para relatar o Projeto de Lei n° 1.268197. Submetidos a discussão e votação,
são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se realizar às 18 horas
do mesmo dia, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Miguel Martini , Presidente - Péricles Ferreira - Geraldo Nascimento -

Sebastião Navarro Vieira-Antônio Andrade - Dimas Rodrigues - Anderson
Adauto - lbrahim Jacob - Antônio Júlio - José Henrique - Gilmar Machado -
Jorge Eduardo de Oliveira - Arnaldo Canarinho - Sebastião Helvécio - Irani
Garbosa - Roberto Amaral - Álvaro Antônio.

ATA DA 55B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
-	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Paulo Pettersen, Roberto Amaral, Antônio Roberto, Sebastião Navarro
Vieira, Adelmo Carneiro Leão e lbrahim Jacob (substituindo os dois últimos
aos Deputados Durval Ângelo e José Braga, por indicação das Lideranças do
PT e do PDT, respectivamente) membros da Comissão supracitada, e
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Antônio Andrade e Péricles Ferreira(su bstitu indo este ao Deputado Ajalmar
Silva, por indicação da Liderança do PSDB), pela Comissão de
Administração Pública; Arnaldo Canarinho, pela Comissão de Agropecuária e
Política Rural; Dimas Rodrigues, pela Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização; Aílton Vilela e Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB), pela
Comissão de Ciência e Tecnologia; Geraldo Nascimento, pela Comissão de
Defesa do Consumidor; José Henrique, pela Comissão de Defesa Social;
Gilmar Machado, pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer; Irani Barbosa, pela Comissão de Política Energética, Hídrica e
Minerária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião se destina a
apreciar o Parecer para Turno único do Projeto de Lei n° 1.218197, que
estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
1998, do Governador do Estado, cujo avulso foi distribuído na reunião
anterior. Na fase de discussão, o relator do projeto informa que faz retirar do
parecer a Emenda n° 11 e a Subemenda n° 1 à Emenda ri 0 10. A seguir, os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Sebastião Helvécio apresentam as
Propostas de Emendas n°s 1 e 2, respectivamente. E encaminhado à Mesa
pedido de votação destacada dos Pareceres sobre as Emendas n°s6, 16, 17,
25, 26, 37 e 47. Encerrada a discussão, a Presidência submete à votação o
parecer sobre o projeto e as emendas, salvo as propostas de emendas
apresentadas na fase de discussão e os pareceres sobre emendas,
destacados. E aprovado o parecer. Submetidas à votação as duas propostas
de emendas e os Pareceres sobre emendas, destacados, são aprovados as
duas propostas de emendas e os Pareceres sobre as Emendas n°s6, 17 e 25
e rejeitados os Pareceres sobre as Emendas n°s 16, 37 e 47. Em vista da
alteração do parecer, o relator, Deputado Miguel Martini, suspende a reunião
por 30 minutos, a fim de que se possa proceder à elaboração da sua nova
redação. Reabertos os trabalhos, a Presidência submete à apreciação dos
Deputados a nova redação do parecer, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n°1.218/97 com as Emendas n°57, 8, 9, 12, 13, 16, 24, 37 e
47; com as Subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 3, 4, 5, 14,
15, 17, 18, 26, 28, 30, 31, 38, 48 e 49; com as Emendas n°s 51 a 58,
propostas pelo relator; pela rejeição das Emendas n°s 1, 2, 6, 19 a 23,
27, 29, 32 a 36, 39 a 46 e 50; e pela prejudicialidade da Emenda n° 10. E a
nova redação do parecer aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se realizar logo mais,
às 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 1997.
Miguel Martini , Presidente - Roberto Amaral - Gilmar Machado -Sebastião

Navarro Viera.
ATA DA 878 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas do dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Roberto
Amaral, Gilmar Machado e Sebastião Helvécio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Helvécio
que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião se destina a
apreciar os Pareceres para o 2 0 Turno dos Projetos de Lei n°s 1.217197, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa
de transporte público urbano sobre trilhos, e 1.279/97, da Comissão de
Constituição e Justiça, que dá nova redação ao § 3 0 do art. 30 da Lei n°
11.179, de 1018193, cujos avulsos foram distribuídos na reunião anterior. O
relator, Deputado Roberto Amaral, emite pareceres pela aprovação, em 2°
turno, dos Projetos de Lei n°s 1.217197, este na forma do vencido em 10
turno, e 1.279197. Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos-

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - Roberto Amaral.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕS

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.180197
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 191197, o Governador do Estado encaminhou á
Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.180197, que altera a
denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas
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Gerais - DR1-3-1VIG - para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -,
dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

Publicada em 915197, a proposição, que tramita em regime de urgência,
nos termos do art. 69 da Carta mineira, foi distribuída às comissões
competentes para, em reunião conjunta, receber parecer, em conformidade
com o disposto nos arts. 195 e 220 do Regimento Intemo.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em
questão.

Fundamentação
Entre as atribuições do Governador está a sua competência privativa para

dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo, conforme estatui o art. 90, XIV, da Carta Estadual.

Além disso, evidenciada está a privaticidade da iniciativa do Governador
para a apresentação do projeto, que cuida de estruturar, ou reestruturar,
entidade da administração indireta, como é o caso da autarquia IGAM, haja
vista o estabelecido no art. 14, § 1 0 , c/c o art. 66, III, "e u , da Constituição do
Estado.

Nesse ponto, cabe observar que foi omisso o projeto no que se refere à
atribuição das competências da Unidade de Direção Superior, a Diretoria-
Gera!, instituída no inciso II do seu art. 70.

A propósito, conforme nos ensina o Prof. Hely Lopes Meirelles, em sua
obra "Direito Administrativo Brasileiro", criar órgão ou cargo. público não
significa, tão-somente, prever seu número, mas também, e essencialmente,
definir suas atribuições. Essa é a razão fundamental que nos conduz à
apresentação da Emenda n° 1, especificadora das competências da
Diretoria-Geral e das demais Diretorias, integrantes da estrutura orgânica do
1 GAM.

Por outro lado, tendo por mira manter na autarquia renomeada a Diretoria
de Administração e Finanças atualmente existente na estrutura orgânica do
DRH-MG, em lugar da Superintendência de Administração e Finanças que o
projeto propõe no seu ad. 70 , III, "e", apresentamos a Emenda n°2.

Além disso, o § 1 0 do art. 70 do projeto apresenta irregularidade que
buscamos sanar por intermédio da Emenda n° 3, que apresentamos. Trata-
se da menção ao parágrafo único do art. 2 0 da Lei 10.623, de 1992, que se
reporta ao decreto como instrumento legal para a codificação dos cargos de
recrutamento amplo, quando, em virtude do teor do art. 13 da Lei 12.159, de
1996, o instrumento legal cabível passou a ser a resolução.
Concomitantemente, promovemos a adequação desse parágrafo aos termos
da Emenda n°2, já apresentada.

Outro aspecto relevante no âmbito jurídico-legal está afeto à contradição
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que desponta da leitura conjunta dos § 1 0 e 20 , do art. 90 do projeto, que
estabelece mandato de dois anos para os membros designados do Conselho
de Administração mas, simultaneamente, atribui-lhes o caráter de livre
designação e dispensa pelo Governador do Estado. Para conciliar a intenção
do mandato pré-fixado de 2 anos com a natureza da função de membro
designado do Conselho, sugerimos a Emenda n°4.

Em face da justificação apresentada e não vislumbrando qualquer óbice de
natureza jurídico-constitucional e legal à tramitação da matéria nesta Casa,
formulamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1.180/97 com as Emendas n°s 1 a 4, a seguir
apresentadas.	 -

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao projeto o seguinte Capitulo V, renumerando-se os

demais:
"CAPÍTULO V

Da Direção do IGAM
Art. 80 - O IGAM é dirigido por 1 (um) Diretor-Geral e 3 (três) Diretores, aos

quais compete:
- organizar os planos e programas de trabalho anuais e plurianuais da

autarquia;
II - preparar a proposta orçamentária anual;
III - opinar sobre normas regulamentares da autarquia;
IV - elaborar o relatório de atividades da autarquia.
Art. 90 - Compete ao Diretor-Geral da autarquia:

- administrar o IGAM, praticando os atos de gestão necessários e
exercendo a coordenação das diretorias e assessorias imediatas;

II - representara autarquia, ativa e passivamente, em juízo e fora dele;
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
IV - baixar portarias e outros atos, nos limites de sua competência;
V - designar, entre os Diretores, o seu substituto eventual;
VI - articular-se com entidades e órgãos públicos ou privados, para a

consecução dos objetivos do IGAM, celebrando convênios, contratos e
outros ajustes;

VII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas
anual.".

EMENDA N°2
Dê-se à alínea "e" do inciso III do art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - .....
111 - .....
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e) Diretoria de Administração e Finanças:
1 - Divisão Contábil-Financeira;
2- Divisão Administrativa;
3 - Divisão de Recursos Humanos;".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 1 0 do ai. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 .....
§ 1 0 - Os cargos de Diretor-Geral, Diretor, Chefe de Gabinete e Assessor-

Chefe são de provimento em comissão e de recrutamento amplo, observado
o disposto no parágrafo único do art. 23 da Constituição do Estado.".

EMENDA N°4
Substituam-se os § 1 0 e 20 do art. 90 pelo seguinte §1 0, renumerando-se

os demais:	 -
"Art. 90
§ 10 - Os membros designados do Conselho são nomeados pelo

Governador do Estado para mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução por mais 1 (um) período-".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Andrade, relator - Ajalmar Silva - lvair

Nogueira.
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n°191/97, encaminhou a

esta Casa o Projeto de Lei n° 1.160/97, que altera a denominação do
Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais - DR)-l-MG -
para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, dispõe sobre sua
reorganização e dá outras providências.

Publicado em 915197, o projeto tramita em regime de urgência, tendo sido
distribuído às comissões competentes para, em reunião conjunta, receber
parecer, nos termos dos arts. 195 e 220 do Regimento Interno.

Submetido ao exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas n°s 1 a 4, que apresentou, vem, agora, o projeto a esta Comissão,
para receber parecer.

Fundamentação
O projeto em análise tem por escopo dar continuidade à política de

racionalização administrativa que vem sendo implementada pelo Governo do
Estado. A proposta é alterar a denominação do antigo Departamento de
Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais - DRH-MG para Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, mantendo-se a mesma natureza
jurídica da entidade autárquica, dotada de autonomia administrativa e
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financeira.

A proposição não se mostra eivada de inconstitucionalidade ou ilegalidade,
pois acata os princípios norteadores da administração pública, com ênfase
na legalidade, na moralidade, na publicidade e na razoabilidade.

O projeto configura o exercício da discricionariedade própria do Chefe do
Poder Executivo, observa o principio da finalidade pública, uma vez que está
voltado para o aperfeiçoamento da máquina administrativa do Governo, e
permite, com base nos termos em que é proposto, seja observado o princípio
da especialização, que consiste na vinculação da autarquia ao exercício das
atividades para as quais foi criada.

Além disso, atente-se para o fato de que a devida explicitação das
competências dos órgãos que passam a integrar o Instituto possibilita o
controle administrativo indispensável para assegurar que a autarquia não se
desvie dos seus fins institucionais.

Pelo exposto, não vislumbramos nenhum impedimento à normal
tramitação do projeto nesta Casa, no que conceme ao âmbito da
administração pública.

Entretanto, necessário se faz o aperfeiçoamento da redação do parágrafo
único do art. 17 do projeto, no tocante à técnica legislativa, já que a redação
originalmente proposta incide em repetição desnecessária de dispositivos
legais já mencionados no "caput" do artigo.

Em vista das razões apresentadas, formulamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.180/97 com as Emendas
n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 5, a
seguir apresentada.

EMENDA N°5
Dê-se ao parágrafo único do art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17- .....
Parágrafo único - Os titulares dos cargos de Diretor-Geral e Diretor,

constantes no Anexo 1 desta lei, recebem, além do vencimento, verba anual
a título de pró-labore, conforme legislação específica.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva, relator.

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.180197 altera a
denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas
Gerais - DRH/MG - para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -,
dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

Procedendo ao exame preliminar da proposição, a Comissão de
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Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e lhe apresentou as Emendas n°5 1 a 4. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública opinou por sua aprovação e lhe apresentou a
Emenda n° 5. Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do
projeto.

Fundamentação
A transformação do DRI-l-MG no Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -

IGAM - é o resultado de amplas transformações que o Executivo Estadual
vem realizando em seu aparelho institucional. A partir da aprovação, por
esta Casa, da Lei n° 11.504, de 1994, que estabelece a política estadual de
recursos hídricos, e da Lei n° 11.903, de 1996, que cria a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, foi
possível reunir sob um comando único as diversas entidades estaduais mais
diretamente ligadas às questões ambientais: o Sistema COPAM - FEAM, o
IEF e o DRN-MG.

Reunidos esses órgãos em uma única Secretaria, é de esperar que Minas
Gerais dê um salto qualitativo em direção à modernidade e à preservação
dos ecossistemas e passe a constituir exemplo para todo o País de uso
racional dos recursos naturais.

Entretanto, pelo menos um aspecto é merecedor de reflexão e gerou
preocupação manifestada pela comunidade técnico-científica ligada aos
recursos hídricos. Trata-se do deslocamento da competência de concessão
de outorga do uso da água de esfera do IGAM e do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CERN - para o COPAM.

Trata-se de modificação que contraria frontalmente não só as decisões
adotadas nesta Casa quando da realização do Seminário Legislativo Águas
de Minas, mas também o modelo de gestão dos recursos hídricos contido na
Lei Federal n° 9.433, de 1997, que estabelece a política federal de recursos
hídricos, e na já referida Lei Estadual n°11.504, de 1994.

E da maior relevância que essa questão seja examinada em profundidade,
o que é dificultado pelo açodamento imposto pelo regime de urgência. E com
esse intuito que apresentaremos, no momento próprio, emenda ao Projeto de
Lei n°1.182/97.

Deve-se frisar, contudo, que, ressalvada a mencionada proposta de perda
de competência para conceder outorga, o IGAM ainda manterá áreas de
atuação em que sua presença se fará extremamente necessária, razão pela
qual somos favoráveis à proposição em tela. Os servidores do IGAM,
mesmo exercendo atividades, relacionadas com os recursos hídricos,
idênticas àquelas exercidas pela FEAM-MG e pelo IEF nas áreas industrial e
florestal, terão remuneração muito inferior à de seus colegas das citadas
entidades. Ora, as normas da administração pública consagram o princípio
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segundo o qual atividades similares devem ter remunerações equivalentes.
Assim, estamos apresentando a Emenda n° 9, que modifica a redação do art.
20 do projeto, visando a sanar tal problema, sem, entretanto, elevar as
despesas do Executivo com o IGAM.

Apenas para adequar a composição do Conselho de Administração do
IGAM e evitar soluções de continuidade na indicação dos seus membros,
apresentamos ainda outras quatro emendas.

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

1.180197 com as Emendas n°sl a 4, da Comissão de Constituição e Justiça;
5, da Comissão de Administração Pública, e 6 a 10, a seguir apresentadas:

EMENDA N°6
Dê-se ao inciso II do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - .....
II - executar a política estadual de recursos hídricos e a de meio ambiente,

estabelecidas pela SEMAD por meio do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos - CERH - e do COPAM;".

EMENDA N°7
Dê-se à alínea "d" do inciso II do art. 9 0 a seguinte redação:
"Art. 90 - .....
II - .....
d) 1 (um) representante das entidades técnico-científicas relacionadas com

os recursos hídricos com atuação em Minas Gerais, por elas indicado em
lista tríplice.".

EMENDA N°8
Acrescente-se ao ai. 9 0 o seguinte parágrafo:
"Art. 90 - ....

- As entidades a que se referem as alíneas "a" a "d" do inciso li
deste artigo, quando não indicarem seus representantes no prazo máximo de
60 (sessenta) dias contados a partir da convocação, perderão sua
representação no Conselho no período para o qual foram convocadas.".

EMENDA N°9
Dê-se ao art. 20 e a seu § 1°a seguinte redação:
"Art. 20 - A tabela de vencimento do IGAM é a constante no anexo IV

desta Lei para a jornada de 30 (trinta) horas semanais.
§ 1 0 - A jornada de trabalho poderá ser aumentada, em caráter

excepcional, para 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com as normas a
serem baixadas pelo Conselho de Administração, mediante pagamento de
vencimento correspondente a essa jornada.".

EMENDA N°10
Acrescente-se onde convier:
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"Art. .... - A Diretoria de Desenvolvimento Hídrico, a que se refere a alínea

"9" do inciso III do art. 70 , é resultante da transformação da Diretoria Técnica
de que trata o art. 9 0 da Lei n°9.528, de 30112187.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Roberto, relator - Ronaldo

Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Elbe Brandão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado,

integrando o conjunto de medidas de racionalização administrativa do Poder
Executivo, o Projeto de Lei n° 1.160197 altera a denominação do
Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais - DRH/MG -
para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, dispõe sobre sua
reorganização e dá outras providências.

Foi a proposição distribuída, preliminarmente, à Comissão de Constituição
e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria, apresentando as Emendas n°s 1 a 4.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua
aprovação, apresentando a Emenda n° 5. Em seguida, a Comissão de Meio
Ambiente também aprovou a matéria, apresentando as Emendas n°s6 a 10.

Cabe, agora, a esta Comissão examinar o projeto no limite de sua
competência.

Fundamentação
Além da mudança de denominação, DRH-MG para IGAM, o projeto em

análise cuida da reorganização da autarquia, inserindo-a como parte
integrante da consolidação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, à qual se integra por vinculação, com o amplo
objetivo de executar a política estadual de recursos hidricos estabelecida
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM.

Volta-se a nova estrutura à realização de ações descentralizadas em nível
regional, por meio dos comitês de bacias hidrográficas, articuladamente com
a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM - e com o Instituto Estadual
de Florestas de Minas Gerais - JEF.

Ao cuidar do aproveitamento racional dos recursos hídricos do Estado, não
foram esquecidos os aspectos preventivos pertinentes à matéria, ou seja,
impõem-se condutas preservacionistas aliadas a medidas repressivas,
voltadas todas as ações à manutenção da boa qualidade do meio ambiente.

O primeiro aspecto a considerar no regimento da entidade é a
transferência do patrimônio de uma unidade à outra, que se faz na sua
totalidade, conforme os resultados demonstrados no Balanço Patrimonial do
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Estado de Minas Gerais, exercício de 1996, pág. 406 do volume 1.

O Capitulo VII, "Do Pessoal e dos Cargos", do projeto em tela, apresenta-
nos o quadro geral da provável repercussão financeira mensal, estimada
pela média das remunerações do quadro de efetivos, com o acréscimo do
percentual de 30%, relativo a possíveis qüinqüênios, conforme
apresentamos nos quadros em anexo.

Quanto às receitas previstas para o IGAM no projeto, objeto do art. 11,
entendemos ser necessário um aperfeiçoamento na sua redação e propomos
emenda modificativa.

O Capítulo VI do projeto tem o título "Do Regime Econômico e Financeiro",
que não condiz com o teor dos artigos que o compõem. Somos, portanto, por
uma emenda modificativa relativa ao seu título.

Ainda, objetivando aprimorar a proposição com relação ao- aspecto
orçamentário, apresentamos as Emendas n°s 11 a 13.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.180197,

no 1 0 tumo, com as Emendas n°5 1 a 4, da Comissão de Constituição e
Justiça, 5, da Comissão de Administração Pública, 6, a 8 e 10, da Comissão
de Meio Ambiente, e 11 a 13, a seguir redigidas, e pela rejeição da Emenda
n°9, da Comissão de Meio Ambiente.

EMENDA N°11
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - Constituem receitas do IGAM:

- as oriundas de dotações consignadas no orçamento do Estado;
II - as auferidas com a execução dos serviços a seu cargo;
III - as resultantes de trabalhos técnicos prestados aos comitês, às

agências e aos consórcios de bacias hidrográficas;
IV - aluguéis, taxas, arrendamentos e outras, provenientes da utilização de

seus bens e direitos;
V - multas resultantes de penalidades por infrações relativas ao uso dos

recursos hídricos;
VI - recursos federais e municipais, de organismos internacionais ou

entidades estrangeiras de qualquer natureza a serem atribuídos diretamente
ao IGAM ou por intermédio do Estado de Minas Gerais;

VII - contribuições e doações de particulares, de municípios, de
associações municipais e de entidades públicas ou privadas, relacionadas
com as atividades da autarquia;

VIII - outras receitas."
EMENDA N° 12

Dê- se ao Capitulo VI o seguinte título:
"Capitulo VI
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Dos Controles Externo e Interno".
EMENDA N°13

Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários decorrentes

desta lei, realizadas à custa de recursos ordinários livres do Tesouro
Estadual, não poderão exceder o montante definido para cada exercício
financeiro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira,
respeitando-se as disposições da lei de diretrizes orçamentárias para cada
exercício financeiro.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°5 14 A 22 APRESENTADAS NO 10

TURNO AO PROJETO DE LEI N°1.180/97
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.180197, do Governador do Estado, altera a

denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas
Gerais - DRH-MG - para Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -,
dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e pelas
Comissões de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que opinaram por sua aprovação. Recebeu,
nessa etapa de tramitação, 13 emendas.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, no Plenário, as
Emendas n°s 14 a 22, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 195, § 20 , do Regimento Interno.

Fundamentação
As emendas ora apreciadas tratam da nova estruturação orgânica do DRH-

MG, que, segundo a proposta governamental, passa a denominar-se Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM. Seu teor é o seguinte:

Emenda n° 14: diz respeito à tabela de vencimentos do IGAM, ajustada
conforme o Anexo IV, com proposta de aumento da jornada de trabalho, em
caráter excepcional, para oito horas diárias. Essa emenda já consta no
parecer da Comissão de Meio Ambiente, aprovado em reunião conjunta,
com parecer contrário da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Emenda n° 15: visa a equiparar a tabela de vencimentos do IGAM à tabela
de vencimento dos servidores do IEF, para a jornada de trabalho de 40 horas
semanais, o que representa aumento de despesa.

Emenda n° 16: modifica o Anexo II, que apresenta a relação dos cargos de
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provimento em comissão de chefia criados pelo projeto em tela, de tal forma
que o número de cargos de recrutamento limitado passa de três para nove.

Emenda n° 17: possui teor idêntico ao da Emenda n° 14.
Emenda n° 18: é idêntica à Emenda n° 15.
Emenda n° 19: é idêntica à Emenda n° 16.
Emenda n°20: ao modificar competências do IGAM, confirma a atribuição

do órgão para programar, implantar e operar as redes hidrometereológicas e
sedimentométricas do Estado, dando-lhe, também, a responsabilidade pela
implantação e pela operação da rede de monitoramento da qualidade das
águas, tarefas que já são executadas pela FEAM.

Emenda n°21: atribui a competência para conceder a outorga do direito de
uso das águas ao Comitê de Bacia Hidrográfica e, na ausência deste, ao
Conselho Estadual de Recursos Hidricos, em consonância com o que dispõe
a Lei n°11.504, de 1994. Por sua relevância, será objeto de subemenda.

Emenda n°22: essa emenda repete, como a n° 17, o disposto na Emenda
n° 14.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n°21, na forma

da Subemenda n° 1, que apresentamos a seguir; pela rejeição das Emendas
n°s 15, 16, 18, 19 e 20 e pela prejudicialidade das Emendas n°s 14, 17 e 22.

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°21
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 50:

- a concessão, na ausência do Comitê de Bacia Hidrográfica, da
outorga do direito de uso das águas para os empreendimentos de reduzido
impacto ambiental.".

Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelmo

Cameiro Leão - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 710196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 710196, de autoria do Deputado Marcos Helênio, que

dispõe sobre a publicação da relação dos estabelecimentos multados por
poluição e degradação ambiental, 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 â matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , 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°710/96
Dispõe sobre a publicação da relação dos estabelecimentos multados por
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poluição e degradação ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Poder Executivo publicará anualmente, no dia 5 de junho, a

relação dos nomes dos estabelecimentos comerciais e industriais que, nos
12 (doze) meses imediatamente anteriores, tenham sido multados por
poluição ou degradação ambiental.

§ 1 0 - A relação de que trata este artigo será publicada no diário oficial do
Estado, em lista especifica e destacada, sem prejuízo de sua divulgação por
outros meios de comunicação.

§ 20 - Além dos nomes dos estabelecimentos multados, deverão constar na
relação os valores das multas aplicadas, atualizados em moeda corrente, e
as respectivas datas de vencimento, ainda que já quitado o débito.

§ 30 Não havendo edição do diário oficial no dia 5 de junho, a publicação
será efetuada na edição imediatamente posterior.

§ 40 - Para efeito do que dispõe este artigo, será considerada apenas a
multa aplicada após decisão administrativa definitiva.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 d julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Amaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.180/97	 -

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.180197, de autoria do Governador do Estado, que

altera a denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de
Minas Gerais - DRH-MG - para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM -, dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências, foi
aprovado em turno único com as Emendas n°5 1 a 8, 10 a 13, 23 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n°21.

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 art. 270, §
1 0, 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 tr 1.180/97
Altera a denominação do Departamento de Recursos Hídricos; do Estado

de Minas Gerais - DRH-MG - para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM -, dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

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

Disposições Preliminares
Art. 1°- O Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais

- DRI-l-MG-, autarquia estadual de que tratam a Lei n° 9.528, de 29 de
dezembro de 1987, e o art. 3 0 da Lei n° 12.188, de 10 de junho de 1996,
vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, passa a denominar-se Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM -, regendo-se por esta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a sigla IGAM e a palavra
autarquia equivalem à denominação legal do Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas.

Art. 20 - O IGAM integra, no âmbito do Estado e na esfera de sua
competência, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA r, criado
pela Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981, e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituido pela Lei Federal n° 9.433, de
8 d janeiro de 1997.

Art. 30 - o IGAM é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de
direito público, com autonomia administrativa e financeira, sede e foro na
Capital e jurisdição em todo o território do Estado.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - O IGAM tem por finalidade:
- propor e executar diretrizes relacionadas à gestão das águas no tenitório

mineiro e à política estadual de recursos hídricos;
II - programar, coordenar, supervisionar e executar estudos que visem à

elaboração e à aplicação dos instrumentos de gestão das águas e da política
estadual de recursos hídricos;

III - promover, avaliar, incentivar e executar estudos e projetos de proteção
e conservação das águas, visando a sua utilização racional integrada e seu
aproveitamento múltiplo.

Art. 5°- Compete ao IGAM:
- propor e executar diretrizes relativas à proteção das águas;

II - executar a política estadual de recursos hídricos e a do meio ambiente,
estabelecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -' por intermédio do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH - e do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM-;

III - desenvolver, em cooperação com órgãos e entidades encarregados de
implementar a política estadual de recursos hídricos, as funções técnicas e
administrativas necessárias á utilização racional das bacias hidrográficas do
Estado, objetivando o seu aproveitamento múltiplo;
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IV - incentivar e prestar apoio técnico à criação e à implantação de
Comitês e Agências de Bacias Hidrográficas;

V - atuar, junto ao COPAM, como órgão seccional de apoio, nas matérias
de sua competência;

VI - analisar, preparar e fornecer ao órgão competente parecer técnico e
conclusivo quanto aos processos relativos à outorga de direito de uso das
águas estaduais e federais, no caso destas últimas, mediante convênio com
os órgãos e as entidades corres'ondentes;

VII - exercer a fiscalização e o controle da utilização dos recursos hídricos
no Estado;

VIII - coordenar tecnicamente a elaboração dos Planos Diretores de
Recursos Hídricos;

IX - programar, implantar e operar as redes hidrometeorolôgica e
sedimentométrica do Estado;

X - proceder à avaliação da rede de monitoramento da qualidade das
águas no Estado;

XI - orientar a elaboração e acompanhar a aprovação e o controle da
execução de planos, estudos, projetos, serviços e obras na área de recursos
hídricos, bem como participar de sua elaboração, quando desenvolvidos por
órgãos conveniados;

XII - proporcionar, na área de sua competência, assistência técnica aos
municípios e aos demais segmentos da sociedade;

XIII - desenvolver atividades informativas e educa-tivas, visando à
divulgação do conhecimento e à compreensão, pela sociedade, dos
problemas ambientais, com ênfase na questão da utilização e da
preservação do recurso natural da água;

XIV - conceder, na ausência do Comitê de Bacia Hidrográfica, a outorga do
direito de uso das águas para empreendimentos causadores de impacto
ambiental, ressalvados os de grande porte e potencial poluidor";

XV - exercer outras atividades correlatas
Art. 60 - As ações descentralizadas do IGAM, observadas as diretrizes

fixadas pela SEMAD, serão estabelecidas, em nível regional, por intermédio
dos Comitês de Bacias Hidrográficas, em articulação com a Fundação
Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG - e o Instituto
Estadual de Florestas - IEF.

Capitulo III
Da Organização

Art. 7° - O IGAM tem a seguinte estrutura orgânica:
- órgão Colegiado:

- Conselho de Administração;
11 - Unidade de Direção Superior:
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- Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Educação e Extensão Ambiental;
e) Diretoria de Administração e Finanças:
1) Divisão Contábil-Financeira;
2) Divisão Administrativa;
3) Divisão de Recursos Humanos;
t) Diretoria de Controle das Aguas:
1) Divisão de Cadastramento e Outorga;
2) Divisão de Hidrometeorologia;
3) Divisão de Ordenamento de Bacias;
g) Diretoria de Desenvolvimento Hídrico:
1) Divisão de Tecnologias de Oferta Hídrica;
2) Divisão de Tecnologias de Prevenção de Cheias.
§ 1 - Os cargos de Diretor-Geral, Diretor, Chefe de Gabinete e Assessor-

Chefe são de provimento em comissão e de recrutamento amplo, observado
o disposto no parágrafo único do art. 23 da Constituição do Estado.

§ 20 - A competência das unidades administrativas mencionadas neste
artigo será estabelecida em decreto.

§ 30 - A Diretoria de Desenvolvimento Hídrico, a que se refere a alínea "g"
do inciso III deste artigo, é resultante da transformação da Diretoria Técnica
de que trata o art. 9 0 da Lei n°9.528, de 29 de dezembro de 1987

Capítulo IV
Da Direção do IGAM

Art 80 - O IGAM é dirigido por 1 (um) Diretor-Geral e 3 (três) Diretores, aos
quais compete:

- organizar os planos e os programas de trabalho anuais e plurianuais da
autarquia;

II - preparar a proposta orçamentária anual;
III - opinar sobre normas regulamentares da autarquia;
IV - elaborar o relatório de atividades da autarquia.
Art. 9°- Compete privativamente ao Diretor-Geral do IGAM:

- administrar o IGAM, praticando os atos de gestão necessários e
exercendo a coordenação das diretorias e assessorias imediatas;

II - representar a autarquia, ativa e passivamente, em juízo e fora dele;
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
IV - baixar portarias e outros atos, nos limites de sua competência;
V - designar, entre os Diretores, o seu substituto eventual;
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VI - articular-se com entidades e órgãos públicos ou privados, para a

consecução dos objetivos do IGAM, celebrando convênios, contratos e
outros ajustes;

Vil - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas
anual.

Capitulo V
Do Conselho de Administração

Art. 10- Compete ao Conselho de Administração do IGAM:
- estabelecer as normas gerais de administração da autarquia;

II - aprovar:
a) os planos e os programas gerais de trabalho;
b) a proposta orçamentária anual e a do plano plurianual;
c) as propostas de organização administrativa da autarquia;	-
d) as propostas de alteração do quadro de pessoal da autarquia;
e) o regimento interno da autarquia;
III - autorizar a aquisição de bens imóveis e sua alienação;
IV - decidir recurso contra os atos do Diretor-Geral e seus delegados;
V - exercer outras atividades correlatas, na área de sua competência;
VI - decidir sobre casos omissos compatíveis com esta lei.
Art. 11 - O Conselho de Administração do IGAM tem a seguinte

composição:
- membros natos:

a) o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que é o seu Presidente;

b) o Diretor-Geral do IGAM, que é o seu Vice-Presidente;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Minas e Energia;
d) o Diretor de Administração e Finanças do IGAM, que é o seu Secretário;
e) o Diretor de Controle das Aguas do IGAM;
f) o Diretor de Desenvolvimento Hídrico do IGAM;
g) o Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação do

IGAM;
II - membros designados:
a) 1 (um) representante das entidades civis ambientalistas, por elas

indicado em lista tríplice;
b) 1 (um) representante de usuários de recursos hídricos, indicado por seus

órgãos representativos em lista tríplice;
c) 1 (um) representante dos servidores do IGAM, por eles indicado em lista

tríplice;
d) 1 (um) representante das entidades técnico-científicas relacionadas com

recursos hídricos com atuação em Minas Gerais, por elas indicado em lista
tríplice;
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e) 2 (dois) membros livremente escolhidos pelo Governador do Estado

entre pessoas de notório saber e de destacada atuação na área.
§ 1 0 - Os membros designados do Conselho são nomeados pelo

Governador do Estado para mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução por mais 1 (um) período.

§ 20 - A cada membro designado corresponde 1 (um) suplente, que o
substitui nos seus impedimentos.

§ 30 - Em caso de vacância de cargo, o suplente de membro designado
assume a titularidade, devendo ser designado novo suplente.

§ 40 - A função de membro do Conselho de Administração do IGAM é
considerada de relevante interesse público.

§ 50 - A concessão de diárias a membro do Conselho de Administração,
disciplinada no Decreto n° 35.821, de 8 de agosto de 1994, quando em
viagem de interesse da autarquia, será da responsabilidade do IGAM,
vedada a sua percepção na repartição de origem, pelo mesmo fato, no caso
de servidor de outro órgão ou entidade estadual.

§ 60 - As entidades a que se referem as alíneas "a" a "d" do inciso II deste
artigo, quando não indicarem seus representantes no prazo de 60 (sessenta)
dias contados da convocação, perderão sua representação no Conselho no
período para o qual foram convocadas.

Capítulo VI
Do Patrimônio e da Receita

Art. 12 - Constituem patrimônio do IGAM o acervo de bens móveis e
imóveis, as ações, os direitos e outros valores de que é proprietário e os que
vier a adquirir.

Art. 13- Constituem receitas do IGAM:
- as oriundas de dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - as auferidas com a execução dos serviços a seu cargo;
III - as resultantes de trabalhos técnicos prestados aos comitês, às

agências e aos consórcios de bacias hidrográficas;
IV - os aluguéis, as taxas, os arrendamentos e outras receitas provenientes

da utilização de seus bens e direitos;
V - as multas resultantes de penalidades por infrações relativas ao uso dos

recursos hídricos;
VI - os recursos federais e municipais, de organismos internacionais ou

entidades estrangeiras de qualquer natureza a serem atribuídos diretamente
ao IGAM ou por intermédio do Estado;

VII - as contribuições e as doações de particulares, de municípios, de
associações municipais e de entidades públicas ou privadas relacionadas
com as atividades da autarquia;

VIII - outras receitas.
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Capitulo VII

Dos Controles Externo e Interno
Art. 14 - E vedado ao IGAM realizar despesas que não se refiram aos seus

seu-viços e programas, podendo, entretanto, incentivar e apoiar entidades
associativas, educativas e culturais que contribuam para a consecução das
suas finalidades.

Art. 15 - O IGAM submeterá à aprovação do seu Conselho de
Administração e, posteriormente, do Tribunal de Contas do Estado e da
Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente, no prazo determinado pela
legislação específica, o relatório de sua administração no ano anterior e a
prestação de contas.

Art. 16 - A prestação de contas dos resultados físicos alcançados e dos
recursos aplicados, federais ou provenientes de outras entidades, será feita
nos prazos regulamentares ou nos constantes nos respectivos instrumentos
legais.

Capítulo VIII
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 17 - O regime jurídico dos servidores do IGAM é o definido no
parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 18- O Anexo XXIII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa a
vigorar na forma do Anexo 1 desta lei.

Art. 19 - O IGAM passa a integrar o Grupo 2, constante no Anexo 1 a que
se refere o art. 60 do Decreto n°36.796, de 19 de abril de 1995, excluindo-se
do Grupo 4 do referido Anexo o Departamento de Recursos Hídricos do
Estado de Minas Gerais - DRH-MG.

Parágrafo único - Os titulares dos cargos de Diretor-Geral e Diretor
constantes no Anexo 1 desta lei recebem, além do vencimento, verba anual a
título de pró-labore, conforme legislação específica.

Art. 20 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do IGAM, os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo II desta lei.

Art. 21 - O quadro de cargos de provimento efetivo da autarquia é o
constante no Anexo III desta lei.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração fará a revisão do Anexo 111-E do Decreto n° 36.033, de 14 de
setembro de 1994, para a sua adaptação ao disposto neste artigo.

Art. 22 - A tabela de vencimentos do IGAM é a constante no Anexo IV
desta lei, para a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1 0 - A jornada de trabalho poderá ser reduzida, em caráter excepcional,
para 6 (seis) horas diárias, de acordo com normas a serem baixadas pelo
Conselho de Administração, mediante pagamento de vencimento
correspondente a essa jornada.
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§ 20 - A tabela de vencimento a que se refere este artigo entra em vigor no

dia 1 0 de julho de 1997.
Capítulo IX

Disposições Finais
Art. 23 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários decorrentes

desta lei, realizadas à custa de recursos ordinários livres do Tesouro
Estadual, não poderão exceder o montante definido para cada exercício
financeiro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira,
respeitando-se as disposições da lei de diretrizes orçamentárias para cada
exercício financeiro.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o
disposto no § 20 do art. 22.

Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°
9.528, de 29 de dezembro de 1987, e o inciso III do art. 70 da Lei no lo. 635,
de 16 de janeiro de 1992.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

ANEXO 1
(a que se refere o art. 18 da Lei n°, de de de 1997)

ANEXO XXIIi
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

10.623, do 16 de janeiro de 1992)
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(a que se refere o art. 20 da Lei n°, de de de 1997)
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

CARGOS DE PROVIMENTO E COMISSÃO DE CHEFIA E
ASSESSORAMENTO

INTERMEDIÁRIOS E DE EXECUÇÃO - CRIADOS
Deno Quant Recrut Recrut Nível/
mina- ida- amen- amen- Grau
çâo	de	to	to

Amplo Limita
do

Chefe 08	05	03	14!C
de
Divisã

Assess 06	06	-	14/C
or II
Assess 04	04	-	13!J
cri
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Secret 01	01	-	10/E
ária de
Diretor
ia
Geral
Secret 02	02	-	10/A
ária de
Diretor
ia

ANEXO III
(a que se refere o art. 21 da Lei n°, de de de 1997)

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS - IGAM
VIMENTO EFETIVO
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ANEXO IV
(a que se refere o art. 22 da Lei n°, de de de 1997)

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS - IGAM
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

Grau A	B	C	D	E	F	G	H
Faixa

de

Idade

Va	1 1	 4,6 219,6 225,14a	 1	 8	2
Série
do 1°
Grau

21 2 199,9 204,7 209,6 214,6 219,8
51	41	 o	2	5

3;	7 209,6 214,6 219,8 225,1 230,5	D 241,7 247,5
5	2	2
9 248,5 254,4
4	O	7

pleto E-	71251,71255,71259,8

7 1311,5

7 304,5 309,3 314,3 319,3 324,4
2	9	9	4	6	E
7 333,2 338,9 1344,71350!51359,5
2	9	6	2	8	4

pleto 	____ _____ _____ _____ __________
8 365,7 375,0 381,4 387,5 394,41401,2 408,0 414,9 422,0 429,1

6	4	1	9	l	O	1	5	O
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 1997

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.183/97
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre a reorganização do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá outras
providências.	 -

Publicada em 915197, a proposição tramita em regime de urgência,
conforme solicitação de seu autor, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, e deve ser analisada em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuída, segundo dispõe o art. 220 do Regimento Interno.

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos aspectos
relativos à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade do projeto.

Fundamentação
A matéria em exame tem conteúdo de natureza administrativa, uma vez

que propõe a reorganização de autarquia que integra a administração
indireta do Poder Executivo Estadual. E previsto para o IEF um novo modelo
organizacional, são definidas competências e reorganizado o seu quadro de
pessoal.

Nos termos do art. 18 da Constituição da República, as entidades que
compõem a Federação são dotadas de autonomia administrativa. Assim
sendo, cabe exclusivamente ao Estado membro, respeitadas as normas
específicas contidas na Lei Maior, decidir sobre os rumos a serem adotados
na sua organização interna. Esse entendimento encontra reforço no
comando contido no § 1 0 do art. 25 da Constituição Federal.

Ao Poder Legislativo Estadual cabe examinar, discutir e, se assim
entender, modificar, aprovar ou rejeitar as proposições que abordam
matérias de natureza administrativa, matérias estas que, no âmbito da
atuação do Poder Executivo, são de iniciativa privativa do Governador do
Estado, conforme dispõem os arts. 61, XII, e 66, III, da Carta mineira.

O projeto em exame aborda matéria de competência estadual, e o
exercício da iniciativa no processo legislativo obedece aos preceitos
constitucionais em vigor. Entretanto, em um de seus pontos a proposição
deve ser emendada, para que seja respeitada norma da Constituição da
República. Na Tabela de Vencimentos dos servidores do IEF, constante no
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Anexo IV, a que se refere o art. 22 do projeto, o valor definido para a Faixa
n° 1, Grau A, é de R$117,32. Esse montante é inferior ao do salário mínimo
nacional, fato que contraria o disposto no § 2 0 do art. 39 da Constituição da
República. Para resolver o problema mencionado, apresentamos a Emenda
n° 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.183197 com a Emenda n° 1, que
apresentamos.

EMENDA N°1
No Anexo IV, a que se refere o art. 22 do projeto, substitua-se o valor de

R$117,32 (cento e dezessete reais e trinta e dois centavos), que consta para
a Faixa de Vencimentos 1, Grau A, pelo valor de R$120, 00 (cento e vinte
reais).

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Maria José Haueisen -

Gil Pereira.
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, dispõe sobre a

reorganização do IEF e dá outras providências.
Publicado em 915197, o projeto, que tramita em regime de urgência e deve

ser apreciado em reunião conjunta de comissões, foi distribuído a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, especialmente quanto aos
aspectos que dizem respeito a matéria de natureza administrativa, nos
termos das alíneas "a" e "c" do inciso Ido art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem como objetivo promover a adequação da

estrutura do IEF às novas formas de atuação previstas para a entidade,
dentro de um novo e atualizado modelo de atuação do Estado na área de
proteção ambiental.

Analisada a matéria em conjunto com as demais proposições que tramitam
nesta Casa e que tratam de matéria correlata, percebe-se um esforço para
se delimitarem as atribuições entre as diversas entidades e os diversos
órgãos de atuação no setor relacionado à proteção do meio ambiente. E o
que acontece, por exemplo, com a relação entre o IEF e o COPAM: antes
havia apenas previsão de colaboração, atualmente passa a haver a
obrigação da atuação do IEF, como órgão Seccional de Apoio.

A redefinição de competências traz consigo a reorganização das estruturas
internas e a necessidade de promoção de adequação no quadro de pessoal
da autarquia. São criados 50 cargos de provimento em comissão no grupo



c
Eo

vi
o

o

rs

221
de Chefia e Assessoramento Intermediário e de Execução, alguns de
recrutamento limitado e outros de recrutamento amplo. Promove-se também
a extinção de 13 cargos no mesmo grupo. Deve-se notar, ainda, que, por
meio da substituição do Anexo XXII da Lei n° 10.623, de 1611192, com
modificações posteriores, pelo Anexo II que acompanha o projeto em exame,
tem-se alteração significativa na sistemática de recrutamento dos cargos de
provimento em comissão, que passam a ser, em sua grande maioria, de
recrutamento amplo. Estão nessa categoria 212 cargos, ao passo que 91
devem ser necessariamente providos por servidores efetivos.

Em suas linhas gerais, o projeto atende aos interesses e objetivos definidos
pela administração pública estadual, que, ao optar por determinados
parâmetros e mecanismos, age dentro do poder discricionário de que é
dotada.

Para aprimorar a proposição em alguns de seus aspectos, apresentamos
as Emendas n°s2 a 9 , ao final deste parecer.

A Emenda n° 2 corrige omissão constante no inciso VI do art. 50 . Trata-se
somente de explicitar a destinação da norma, que visa à proteção dos
recursos pesqueiros naturais.

Por meio da Emenda n° 3, suprime-se remissão desnecessária, por
redundante, no § 20 do art. 60. O texto que se pretende suprimir faz menção,
de forma indireta, ao art. 23 da Constituição do Estado, que, como se sabe,
continua em vigor.

A Emenda n° 4 visa a corrigir engano constante no § 1 0 do art. 90 . Os
membros não natos do Conselho de Administração e Política Florestal,
indicados pela sociedade civil e designados pelo Governador do Estado, têm
mandato de dois anos. Entretanto, na redação original do projeto, existe a
menção à sua "livre nomeação e exoneração", por parte do Governador, o
que configura uma incoerência que pode ser sanada. Quando existem
mecanismos definidos para a escolha dos membros e quando se tem
mandato, não há que se falar em livre exoneração.

A Emenda n° 5 procura adequar a redação que se pretende dar ao ar[. 24,
dentro da sistemática de atuação conjunta das entidades que compõem o
sistema estadual de proteção ao meio ambiente.

A Emenda n° 6 busca tornar explícito o fato de que em havendo redução
na jornada de trabalho até um limite mínimo aceitável na administração
pública, haverá a correspondente redução na remuneração. Essa emenda
faz-se necessária para que não persistam dúvidas quando da aplicação da
lei.

Finalmente, por meio da Emenda n° 7 são definidas as competências da
Diretoria da autarquia. A inclusão na lei das mencionadas competências
representa um esforço que busca a transparência nas ações do poder público
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e obedece a princípios basilares da atividade administrativa.

As Emendas n°5 & e 9 visam a garantir que todos os assessores do IEF
percebam o mesmo vencimento básico.

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

1.163197 com as Emendas n°51, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2
a 9, a seguir redigidas.

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso VI do art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 5° -
VI - coordenar, orientar, fiscalizar e supervisionar a execução de atividades

de preservação, conservação e uso racional dos recursos pesqueiros, bem
como promover o desenvolvimento de atividades que visem à proteção da
fauna ictiológica;".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 20 do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - ....
§ 20 - Os cargos de Diretor-Geral, Diretor, Chefe deGabinete, Auditor-

Chefe e Assessor-Chefe são de provimento em comissão e de recrutamento
amplo, ressalvado o disposto no § 3 0 deste artigo.".

EMENDA N°4
Dê-se ao § 1 0 do art. 90 a seguinte redação:
"Art. 90 - .....
§ 1 0 - Os membros designados do Conselho e seus respectivos suplentes

são nomeados pelo Governador do Estado, observados os procedimentos
previstos no inciso lI deste artigo.'.

EMENDA N°5
No art. 24 do projeto, substitua-se a redação que se pretende dar ao § 50

do art. 26 da Lei n°10.561, de 27112191, pela seguinte redação:
"Art. 26 -
§ 50 - Em se tratando de infração cometida em processo sujeito ao

licenciamento do COPAM, por meio de seu Plenário ou de suas Câmaras
Especializadas, o pedido de reconsideração deverá ser dirigido ao
Presidente do referido Conselho, devidamente instruído com o respectivo
comprovante de recolhimento do depósito prévio correspondente ao valor da
multa aplicada.".

EMENDA N°6
Dê-se ao parágrafo único do art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22-....
Parágrafo único - A jornada de trabalho dos servidores do IEF, disciplinada

em ato do Diretor-Geral, ouvida previamente a Comissão Estadual de
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Política de Pessoal, poderá ser reduzida até o limite de 6 (seis) horas diárias,
caso em que será efetuada a redução proporcional dos vencimentos."

EMENDA N°7
Acrescentem-se ao Capítulo IV, cujo titulo passa a ser 'Do Conselho de

Administração e Política Florestal e da Diretoria do IEF", os seguintes
artigos:

°Art. .... - O IEF é dirigido por 1 (um) Diretor-Geral e por 5 (cinco)
Diretores, a quem compete:

- organizar os planos e os programas de trabalho anuais e plurianuais da
autarquia;

II - preparar a proposta orçamentária anual;
III - opinar sobre as normas regulamentares da autarquia;
IV - elaborar o relatório de atividades da autarquia.	 -
Art. .... - Compete ao Diretor-Geral do IEF:

- administrar a autarquia, praticando atos de gestão necessários e
exercendo a coordenação das Diretorias e assessorias imediatas;

II - representar o IEF ativa e passivamente em juízo e fora dele;
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
IV - baixar portarias e outros atos administrativos, nos limites de sua

competência;
V - designar, entre os Diretores, o seu substituto eventual;
VI - promover a articulação entre a autarquia e outros órgãos e entidades

públicas e privadas, para a consecução dos objetivos do IEF;
VII - representar a autarquia na celebração de convênios, contratos e

outros ajustes;
VIII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação anual de

contas."
EMENDA N°8

Suprimam-se do Anexo II, a que se refere o art. 20, os 2 (dois) cargos de
Assessor da Diretoria-Geral, com fator de ajustamento 0,9000.

EMENDA N°9
No Anexo III, a que se refere o alt 21, acrescentem-se 2 (dois) cargos de

Assessor de recrutamento amplo, nível 11/E, passando o total dos cargos de
Assessor de 24 (vinte e quatro) para 26 (vinte e seis).

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Roberto Amaral -

Ajalmar Silva - Gil Pereira.
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.163197 dispõe

sobre a reorganização do IEF e dá outras providências.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da proposição e apresentou-lhe as Emendas n°s 2 a 9 Cumpre
agora a esta Comissão emitir seu parecer.

Fundamentação
A reorganização do IEF, como agora se propõe, está inserida no bojo de

uma série de alterações relacionadas com a reestruturação da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente - SEMAD - e das demais entidades a ela
vinculadas, previstas em projetos de lei em tramitação nesta Casa,

O Instituto, desde sua criação, em 1962, esteve vinculado à Secretaria de
Estado da Agricultura, conforme concepção, vigente à época, de que a
política florestal deveria estar ligada ao sistema operacional da agropecuária.
Somente com a criação da SEMAD, por meio da Lei n° 11.903, de 6/9195, é
que o IEF passou a integrar formalmente a estrutura do sistema estadual de
proteção do meio ambiente.

Nesse sentido, uma das principais alterações propostas é a que modifica a
finalidade do Instituto, que deixa de ser apenas a de conduzir a política
florestal no Estado, para a de propor e executar, também, a preservação e a
conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentável dos
recursos naturais renováveis, a promoção e a realização de pesquisas em
biomassa e biodiversidade, consoante o art. 40 do projeto.

Alteram-se, por consequência, as competências do IEF, a fim de que
esteja em condições de cumprir plenamente sua missão institucional, o que,
a nosso ver, é bastante louvável. Destacam-se, entre as modificações, a
ênfase dada à preocupação com a manutenção do equilíbrio ecológico e
com a preservação da biodiversidade, bem como a promoção do
desenvolvimento de atividades que visem â proteção da fauna ictiológica.

Esta última atribuição é consequência da aprovação da Lei n° 12.256, de
2417196, oriunda de projeto aprovado nesta Casa, que instituiu o Código de
Pesca. Segundo essa lei, cabe ao IEF a coordenação da política pesqueira
no Estado. Oportuna, portanto, a medida prevista no art. 6 0, III, "g", que
transforma a Coordenadoria de Pesca e Aqüicultura, existente na atual
estrutura, em Diretoria de Gestão da Pesca, com as Coordenadorias de
Ordenamento Pesqueiro e de Recuperação da Ictiofauna.

Merece destaque, também, a transformação da atual Diretoria de Pesquisa
e Desenvolvimento em Diretoria de Desenvolvimento Florestal Sustentável.
Percebe-se, novamente, a intenção de conferir às unidades administrativas
do Instituto uma feição mais voltada para a proteção dos ecossistemas, sem,
contudo, descuidar do fomento, do manejo e da tecnologia florestal,
atividades tradicionais da autarquia.
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Com o intuito de contribuir para o aprimoramento do projeto e com o
espírito de incorporar a conservação da biodiversidade entre os objetivos do
IEF, estamos apresentando, ao final deste parecer, a Emenda n° 10, que
altera os mecanismos de aplicação da Taxa Florestal, devida por aqueles
que exploram produtos ou subprodutos florestais. Trata-se de sugestão a nós
apresentada pelo próprio Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, após discussão na reunião comemorativa do
Dia do Meio Ambiente, realizada no Plenário desta Casa no dia 416197.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.183197

com as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 2 a 9, da
Comissão de Administração Pública, e 10, a seguir redigida.

EMENDA N°10
Incluam-se os artigos seguintes onde convier
"Nt...... O art. 6 0 da Lei n°11.363, de 29 de dezembro de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:
'Art. 60 - Ao contribuinte da Taxa Florestal, de que trata o art. 58 da Lei n°

4.747, de 9 de maio de 1968, que efetuar gastos em projeto relevante e
estratégico, previamente aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF
-, relacionado com a implementação de política florestal e com a
conservação da biodiversidade no Estado, desde que adimplente com as
exigências estabelecidas na Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
assegurada a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Taxa
Florestal devida.

§ 1 0 - Esta redução se aplica a gastos em projetos de fomento florestal, no
manejo florestal sustentado de florestas nativas susceptíveis de exploração
econômica, na regularização fundiária de unidades de conservação estadual
administrada pelo IEF, em projetos de recuperação de áreas degradadas, de
recomposição de matas ciliares e de conservação da biodiversidade ou em
caso de destinação de recursos para aquisição, pelo IEF, de áreas de
relevante interesse ecológico a serem incorporadas ao seu patrimônio.

§ 20 - A realização de gastos em mais de um projeto previsto neste artigo
não dá direito à redução ao limite, nele estabelecido, de 25% (vinte e cinco
por cento).

§ 30 - Compete ao Conselho de Administração e de Política Florestal do
IEF a regulamentação e o estabelecimento de critérios para a concessão do
benefício estabelecido neste artigo.

§ 40 - Esta redução vigorará, mantidas as condições para sua concessão,
por um período de 12 (doze) meses, permitida a renovação por iguais
períodos subseqüentes.'

Art...... Fica revogado o art. 70 da Lei n° 11.508, de 27 de junho de 1994.".
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Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ronaldo Vasconcelios, relator - Elbe Brandão -

José Henrique.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço dispõe sobre

a reorganização do IEF e dá outras providências.
O projeto foi encaminhado para apreciação em reunião conjunta das

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e tramita em regime
de urgência.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou. A seguir, a Comissão de Administração
Pública opinou pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e as Emendas nos 2 a 9, que apresentou.
Finalmente, a Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto
com as Emendas n os 1 a 9, das Comissões precedentes, e com a Emenda n°
10, que apresentou.

Cabe, agora , a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

Visando a reestruturar o IEF, o projeto altera sua estrutura orgânica, sua
finalidade e sua competência, cria, transforma e extingue cargos, entre
outras providências.

O inciso 1 do art. 18 do projeto cria um cargo de Diretor, na Diretoria de
Gestão da Pesca, no Anexo XXII, a que se refere o art. 2 0 da Lei n° 10.623,
de 16/1192, e altera os fatores de ajustamento dos cargos daquele anexo. Tal
alteração provoca um aumento de despesa com salários de R$8.515,92.

O inciso II do mesmo artigo cria 50 cargos de provimento em comissão no
grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário e de Execução,
acarretando um aumento de despesas com salário de R$50.437,10. Nesse
mesmo grupo, 62 cargos de recrutamento limitado são transformados em
cargos de recrutamento amplo.

No total, a reestruturação pretendida provoca um aumento mensal na
despesa com salários de R$58.953,02, sem se considerarem os gastos
indiretos, como contribuições previdenciárias, gratificações, etc.

O art. 19 extingue 13 cargos; porém, não incluímos nos cálculos esse dado
por considerarmos a possibilidade de os cargos extintos estarem vagos.

Os gastos do IEF com pessoal previstos para o exercício de 1997 somam
R$10.506987,00, o que representa um gasto mensal equivalente a
R$808.229,00.
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Do total da despesa orçamentária prevista com pessoal para 1997, foram

executados 27% no período de janeiro a abril - 113 do exercício, portanto.
Se incluirmos os novos gastos no mesmo período, a despesa executada

passaria para cerca de 30% e ainda assim continuaria dentro da previsão
orçamentária.

Com relação à receita orçamentária, temos que 73% das receitas correntes
do IEF provêm da Taxa Florestal e da compensação financeira pela
utilização de recursos hídricos, classificando-se, portanto, como receitas
vinculadas, somente podendo ser destinadas àquele Instituto.

Quanto à receita de capital, 81% provêm de convênios, principalmente
federais.

As despesas do IEF estão assim estruturadas: 35% com pessoal, 42% com
outros custeios e 23% de capital.

No intuito de aperfeiçoar o projeto, estamos apresentando a Emenda n° 9,
que dá nova redação ao art. 25 da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.183/97,

no 1 0 tumo, com as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
2 a 9, da Comissão de Administração Pública , 10, da Comissão de Meio
Ambiente, e 11, a seguir redigida.

EMENDA N°11
Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25- As despesas com pessoal e encargos previdenciários decorrentes

desta lei, realizadas á custa de recursos ordinários livres do Tesouro
Estadual, não poderão exceder o montante definido para cada exercício
financeiro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira,
respeitando-se as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para cada
exercício financeiro.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Roberto Amaral, relator - Elbe Brandão - Maria

José Haueisen - José Henrique.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 15  20, APRESENTADAS NO 10

TURNO, AO PROJETO DE LEI N°1.182/97
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.182197, do Governador do Estado, dispõe sobre a

reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dá
outras providências.

A matéria foi apreciada, em reunião conjunta, pelas Comissões de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade; de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária, que opinaram por sua aprovação com emendas.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas nos 15 a 20, que vêm a esta Comissão para receberem parecer.
Cumpre-nos, assim, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
A Emenda n° 15, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, fica prejudicada por

similaridade com emenda aprovada em comissão.
A Emenda n° 16 estabelece normas técnicas e padrões de qualidade para

combustíveis e é relevante.
A Emenda n° 17 visa a ampliar a faixa de valores das multas, limitando-as

apenas em seu valor mínimo e deixando o máximo a critério do COPAM.
Entendemos que a proposição, tal como se encontra, é contrária aos
princípios que orientam a elaboração de normas de natureza penal. Nesses
casos, apenas a lei, no sentido material e formal, é o instrumento para a
definição das penalidades, cabendo ao administrador graduá-las e aplicá-las,
sempre dentro dos estritos limites previamente estabelecidos em lei. Deve-
se lembrar, ainda, que a Emenda n° 11, da Comissão de Administração
Pública, com parecer pela aprovação, tem objetivo similar.

A Emenda n° 18 visa a restabelecer a condição normativa do COPAM,
porém, por similaridade com proposta aprovada em comissão, fica
prejudicada.

A Emenda n° 19 toma mais clara a competência do COPAM para definir
áreas de ação prioritária. A matéria é de relevante interesse e traz mais
efetividade ás ações de proteção ambiental. Acreditamos, entretanto, que se
deva substitur o atual inciso 1 do art. 40 do projeto, sem que se faça
necessário o acréscimo de novo inciso. Para tanto, opinamos pela aprovação
da emenda na forma da subemenda redigida ao final deste parecer.

A Emenda n° 20, que determina que a composição do COPAM seja
definida em lei, fica prejudicada por emenda já aprovada em comissão.

Para adequar o projeto aos pressupostos de modernidade adotados na
concepção dos planos de gestão da SEDAM e permitir maior agilidade na
análise dos processos pelo COPAM, apresentamos ainda as Emendas n os 21
e 22, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas nos 16 e 19,

esta na forma da Subemenda n° 1, pela prejudicialidade das Emendas nos
15, 17, 18 e 20, todas apresentadas em Plenário, pela aprovação das
Emendas nos 21 e 22, que apresentamos, e pela aprovação da Emenda n°
11, da Comissão de Administração Pública, na forma da Subemenda n° 1, a
seguir redigida.

EMENDA N°21
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Exclua-se do inciso X do art. 4 0 a expressão 'inclusive a respectiva outorga

do direito de uso das águas".
EMENDA N°22

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - A concessão da outorga do direito de uso das águas para

empreendimentos de grande impacto ambiental, na ausência do Comitê de
Bacia Hidrográfica, será da competência da Câmara Especializada do
COPAM, sob a coordenação do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas.

Parágrafo único - A concessão do direito de uso das águas para os
empreendimentos de reduzido impacto ambiental será da competência do
IGAM.".

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°19
Dê-se ao inciso 1 do art. 4 0 a seguinte redação:
"Art. 4°-.....

- definir as áreas em que a ação do governo relativa à qualidade
ambiental deva ser prioritária;"

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°11
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - O inciso II do art. 16 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16- .....
II - multa de 379,11 a 70.000,00 UFIR5 observado o disposto no art. 15

desta lei.".
Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.217197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela autoriza o
Poder Executivo a constituir empresa de transporte público urbano sobre
trilhos.

O projeto foi aprovado em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, voltando a esta Comissão para ser
examinado em 20 turno.

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

Acompanha o projeto em estudo cópia de acordo, datado de 30111195, que
gerou o empréstimo de US$99.000.000,00, assumindo a União, perante o
Banco Mundial, a responsabilidade em relação ao valor emprestado, e o
Estado e o Município de Belo Horizonte, obrigações relativas à criação da
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empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

Anteriormente, em 1 016195, o convênio que entre si celebraram a União, o
Estado e o município definiu as condições, as responsabilidades, as etapas e
os procedimentos necessários à transferência do Trem Metropolitano de Belo
Horizonte da CBTU para a empresa a ser constituída, cabendo ao Estado
promover as ações legais e orçamentárias em tempo hábil a atender os
compromissos assumidos no convênio e publicar decreto de aceitação, por
doação da União, da parcela do ativo relativa ao patrimônio cindido do
capital social da CBTU, incluindo o efetivo de recursos humanos e os
serviços de operação e manutenção do Trem Metropolitano de Belo
Horizonte, decorrentes da cisão parcial daquela empresa.

Tendo em vista que o impacto financeiro da criação da empresa objeto do
projeto de lei em tela já foi devidamente absorvido pela estrutura estadual,
que se prepara desde 1995 para recepcionar responsabilidades definidas e
acordadas com objetividade entre as partes envolvidas, consideramos que
ele merece a aprovação desta Comissão.

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

1.217197 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Sebastião Helvécio -

Gilmar Machado.

Redação do Vencido no 1 0 Turno*
PROJETO DE LEI N°1.217/97

* -A redação do vencido do Projeto de Lei n° 1.217197 é idêntica à redação
final do referido projeto, publicada nesta edição.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.279197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei em

análise objetiva dar nova redação ao § 3 0 do art. 30 da Lei n° 11.179, de
1018193, permitindo que os servidores pertencentes às classes de músico,
bailarino e corista da Fundação Clóvis Salgado, em gozo de férias
regulamentares, férias-prêmio ou licença remunerada, percebam ajuda de
custo.

O projeto foi aprovado, em 1 0 turno, na forma proposta e agora retoma a
esta Comissão para ser examinado em 20 turno.

Fundamentação
0 objetivo do projeto em tela, ao dar nova redação ao § 3 0 do art. 30 da
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Lei n° 11.179, é estender o auxílio financeiro pago aos servidores das
classes de músico, bailarino e corista da Fundação Clóvis Salgado, de forma
a abranger, também, as férias regulamentares, férias-prêmio e licenças
remuneradas.

Essa medida repercutirá, em pequena escala, na folha de pagamento da
Fundação, uma vez que o auxílio já é pago no período de efetivo trabalho
desses servidores. Além disso, o ganho social advindo desse beneficio
superará a perda para o Tesouro.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.279197 no 20

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°517/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ri 0 517/95, de autoria do Deputado Miguel Martini, que

dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de
batatas e dá outras providências, 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 art. 270, §
1 0 , 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° 517195
Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de

batatas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de batatas

dependem de licenciamento pelo órgão estadual responsável pela política
ambiental, sem prejuízo da devida autorização municipal.

Art. 20 - A qualidade das águas a serem utilizadas no processo de lavação
de batatas deve atender aos parâmetros estabelecidos para a Classe 2, nos
termos da Deliberação Normativa n° 10, de 16 de dezembro de 1986, do
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM

Art. 30 - Sem prejuízo da fiscalização pelo poder público, as unidades
lavadoras de batatas e as demais fontes poluidoras de água deverão
proceder, em laboratório oficial ou autorizado pelo órgão ambiental
competente, à análise das águas utilizadas no processo.

§ 1 0 - A periodicidade das análises será estabelecida pelo órgão ambiental
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competente.

§ 20 - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo
correrão a expensas do proprietário da fonte poluidora.

Art. 40 - As unidades lavadoras instaladas até a data de publicação desta
lei têm o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adaptarem às exigências
desta lei.

Art. 50 - A infração ao disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas nos arts. 15 e 16 da Lei n°7.772, de 8 de setembro de 1980.

Art. 60 - O poder público desenvolverá campanhas de esclarecimento junto
à população sobre as vantagens do consumo de batatas escovadas, em
substituição às lavadas.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.	 -
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AFIton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 775196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°775/96, de autoria do Deputado Paulo Piau, que revoga
o art. 20 da Lei n° 4.707, de 414168, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , 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° 775195
Revoga o art. 20 da Lei n°4.707, de 4 de abril de 1968.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogado o art. 20 da Lei n°4.707, de 4 de abril de 1968.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.124/97

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.124197, da Comissão de Agropecuária e

Política Rural, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.124197
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
especificadas nos termos dos Anexos 1 e II desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 3 de julho de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Wilson Pires, relator - Amaldo Penna.

- os Anexos 1 e II são os publicados nesta edição, na Resolução n°5.174.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.183/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.183197, de autoria do Governador do Estado, que

dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá
outras providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1 a
9, 11 a 13, 16 e 21 e com a Subemenda n°1 à Emenda n°10.

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 art. 270, §
10,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°1163/97
Dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, autarquia criada pela Lei
n°2.606, de 5 de janeiro de 1962, vincula-se à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e rege-se pelas disposições desta
lei.

Parágrafo único .. Para os efeitos desta lei, a sigla IEF e os termos
autarquia e Instituto equivalem à denominação legal do Instituto Estadual de
Florestas.
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Art. 20 - O IEF integra, no âmbito do Estado e na esfera de sua

competência, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -, criado
pela Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 30 - O IEF é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito
público, com autonomia administrativa e financeira, sede e foro na Capital e
jurisdição em todo o tenitório do Estado.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - O IEF tem por finalidade propor e executar a política florestal do
Estado e promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis bem como a
realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade.

Art. 5°- Compete ao IEF:
- coordenar, orientar e supervisionar a execução de pesquisas relativas à

manutenção do equilíbrio ecológico e à preservação da biodiversidade bem
como promover o mapeamento, inventário e monitoramento da cobertura
vegetal e da fauna silvestre do Estado e a elaboração da lista atualizada de
espécies ameaçadas de extinção;

II - administrar unidades de conservação de modo a assegurar a
consecução dos objetivos e a consolidação do Sistema Estadual de
Unidades de Conservação;

III - desenvolver e promover a recomposição da cobertura florestal do
Estado, a recuperação de áreas degradadas e o enriquecimento de
ecossistemas florestais, mediante o incentivo, a coordenação e a execução
de programas de florestamento e reflorestamento e outras ações pertinentes;

IV - promover, apoiar e incentivar, em articulação com órgãos afins, o
florestamento e o reflorestamento com finalidade múltipla e as ações que
favoreçam o suprimento da demanda de matéria-prima de origem vegetal
susceptível de exploração, de transformação, de comercialização e de uso,
mediante assistência técnica, prestação de serviços, produção, distribuição e
alienação de mudas;

V - promover o disciplinamenio, a fiscalização, o licenciamento e o
controle da exploração, utilização e consumo de matérias-primas oriundas
das florestas e da biodiversidade bem como coordenar e promover ações de
prevenção, controle e combate a queimadas e incêndios florestais;

VI - coordenar, orientar, fiscalizar e supervisionar a execução de atividades
de preservação, conservação e uso racional dos recursos pesqueiros bem
como promover o desenvolvimento de atividades que visem à proteção da
fauna ictiológica;

VII - fazer cumprir, mediante delegação de competência ativa ou passiva,
quando for o caso, a legislação relativa às florestas, aos mananciais, à fauna
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e à flora;

VIII - promover a educação ambiental visando à compreensão, pela
sociedade, da importância das florestas e da biodiversidade bem como
manter sistema de documentação, informação e divulgação dos
conhecimentos técnicos relativos a florestas e biodiversidade e dos serviços
prestados pela autarquia;

IX - apoiar e orientar os municípios, os produtores rurais e os demais
setores da sociedade organizada, quanto ao desenvolvimento de ações que
visem à preservação e à conservação das florestas e da biodiversidade;

X - baixar atos, na forma da lei e na esfera de sua competência, visando à
regulamentação e à normatização infralegal bem como aplicar penalidades,
multas e demais sanções administrativas, promovendo a arrecadação, a
cobrança e a execução de tributos e emolumentos decorrentes de suas
atividades;

XI - movimentar a conta Recursos Especiais a Aplicar, destinada a
arrecadar recursos para a recomposição florestal, a formação de florestas
sociais e a implantação de unidades de conservação, nos termos do art. 21
da Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991;

XII - movimentar a conta Recursos Especiais de Proteção à Fauna
Aquática, destinada a arrecadar as receitas previstas na Lei n° 12.265, de 24
de julho de 1996;

XIII - atuar junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,
como órgão seccional de apoio, nas matérias de sua competência;

XIV - exercer outras atividades correlatas.
Capítulo III

Da Organização
Art.6° - O IEF tem a seguinte estrutura orgânica:

- Orgão Colegiado: Conselho de Administração e Política Florestal;
II - Unidade de Direção Superior: Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Comunicação Social e Educação Ambiental;
e) Auditoria Interna;
f) Diretoria de Proteção à Biodiversidade:
1) Coordenadoria de Proteção à Vida Silvestre;
2) Coordenadoria de Unidades de Conservação;
g) Diretoria de Gestão da Pesca:
1) Coordenadoria de Ordenamento Pesqueiro;
2) Coordenadoria de Recuperação da Ictiofauna;
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h) Diretoria de Desenvolvimento Florestal Sustentável:
1) Coordenadoria de Fomento e Restauração de Ecossistemas Florestais;
2) Coordenadoria de Manejo Florestal;
3) Coordenadoria de Tecnologia Florestal;
i) Diretoria de Monitoramento e Controle:
1) Coordenadoria de Monitoramento;
2) Coordenadoria de Controle e Fiscalização;
3) Coordenadona de Cadastro e Registro;
j) Diretoria de Administração e Finanças:
1) Divisão de Administração;
2) Divisão de Finanças;
3) Divisão de Recursos Humanos;
4) Divisão de Arrecadação;
1)14 (quatorze) Escritórios Regionais.
§ 1 0 - A competência das unidades administrativas mencionadas neste

artigo será estabelecida em decreto.
§ 20 - A Diretoria de Desenvolvimento Florestal Sustentável é a sucedânea

da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento.
Art. 70 - Os cargos de Diretor-Geral, Diretor, Chefe de Gabinete, Auditor-

Chefe e Assessor-Chefe são de provimento em comissão e de recrutamento
amplo, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor será provido por servidor de
carreira do IEF.

Capitulo IV
Do Conselho de Administração e Política Florestal e da Diretoria do IEF

Art. 80 - Compete ao Conselho de Administração e Política Florestal do
IEF, nos termos da lei:

- estabelecer as normas gerais de administração da autarquia;
II - aprovar:
a) os planos e os programas gerais de trabalho;
b) as propostas orçamentária anual e do plano plurianual;
c) as propostas de organização administrativa da autarquia;
d) as propostas de alteração do quadro de pessoal da autarquia;
e) o regimento interno da autarquia;
III - definir a sede dos Escritórios Regionais, mediante proposta motivada

da direção da autarquia;
IV - autorizar a aquisição de bens imóveis e sua alienação;
V - decidir recurso contra atos do Diretor-Geral e seus delegados;
VI - exercer outras atividades correlatas, na área de sua competência;
VII - decidir sobre casos omissos compatíveis com esta lei.
Ari. 90 - 0 Conselho de Administração e Política Florestal tem a seguinte
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composição:
- membros natos:

a) o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que é o seu Presidente;

b) o Diretor-Geral do IEF, que é o seu Vice-Presidente;
c) o Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
d) o Diretor de Administração e Finanças do IEF, que é o seu Secretário;
e) o Diretor de Proteção da Biodiversidade do IEF;
Co Diretor de Monitoramento e Controle do IEF;
g)o Diretor de Gestão da Pesca do IEF;
h) o Diretor de Desenvolvimento Florestal Sustentável do IEF;
i) o Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação do

IEF;
O o Presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural da

Assembléia Legislativa do Estado;
II - membros designados:
a) 1 (um) representante das entidades civis ambientalistas, por elas

indicado em lista tríplice;
b) 1 (um) representante de entidade ligada à atividade florestal com

finalidade industrial, indicado por seus órgãos representativos, em lista
tríplice;

c) 1 (um) representante dos servidores do IEF, por eles indicado em lista
tríplice;

d) 1 (um) representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - FAEMG -, por ela indicado;

e) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, por ela indicado;

f) 1 (um) representante da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais,
por ela indicado;

g) 2 (dois) membros livremente escolhidos pelo Governador do Estado
entre cientistas de notório saber e de destacada atuação na área florestal.

§ 1 0 - Os membros designados do Conselho e seus suplentes são
nomeados pelo Governador do Estado, observada a forma de indicação
prevista no inciso II deste artigo.

§ 20 - O mandato dos membros designados do Conselho de Administração
e Política Florestal é de 2 (dois) anos, permitida a recondução por igual
período.

§ 30 - Em caso de vacância do cargo, o suplente de membro designado
assumirá a titularidade, devendo ser indicado novo suplente.

§ 40 - A função de membro do Conselho de Administração e Política
Florestal é considerada de relevante interesse público.
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§ 50 - A concessão de diárias a membro do Conselho, quando em viagem

de interesse da autarquia, disciplinada no Decreto n°35.821, de 8 de agosto
de 1994, será da responsabilidade do IEF, vedada a sua percepção na
repartição de origem, pelo mesmo fato, no caso de servidor de outro órgão
ou entidade estadual.

Art, 10- O IEF é dirigido por 1 (um) Diretor-Geral e por 5 (cinco) Diretores,
a quem compete:

- organizar os planos e programas de trabalho anuais e plurianuais da
autarquia;

II - preparara proposta orçamentária anual;
III - opinar sobre as normas regulamentares da autarquia;
IV - elaborar o relatório de atividades da autarquia.
Art. 11 - Compete privativamente ao Diretor-Geral do IEF:

- administrar a autarquia, praticando os atos de gestão necessários e
exercendo a coordenação das Diretorias e assessorias imediatas;

II - representar o IEF, ativa e passivamente, em juizo e fora dele;
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
IV - baixar portarias e outros atos administrativos, nos limites de sua

competência;
V - designar, entre os Diretores, o seu substituto eventual;
VI - promover a articulação entre a autarquia e outros órgãos e entidades

públicas e privadas, para a consecução dos objetivos do IEF;
VII - representar a autarquia na celebração de convênios, contratos e

outros ajustes;
VIII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação anual de

contas.
Capítulo V

Do Patrimônio e da Receita
Art. 12- Constituem patrimônio do IEF o acervo de bens móveis e imóveis,

as ações, os direitos, os títulos e outros valores de que é proprietário e os
que vier a adquirir.

Art. 13- Constituem receitas do IEF:
- as oriundas de dotações consignadas no Orçamento do Estado;

II - os dividendos;
III - as multas;
IV - os créditos adicionais;
V - as rendas auferidas com a alienação de mudas e exploração e venda

dos serviços a seu cargo, produtos ou subprodutos oriundos desses serviços,
juros, aluguéis, arrendamentos e outras provenientes da utilização de seus
bens e direitos;

VI - os recursos federais e municipais, de organismos internacionais de
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fomento e auxílio ou de qualquer origem ou natureza atribuídos ao IEF ou ao
Estado e transferidos à autarquia;

VII - a contribuição de particulares e de entidades públicas ou privadas;
VIII - os recursos oriundos da Taxa Florestal;
IX - as receitas provenientes das autuações, multas, cadastros, registros,

taxas, emolumentos e licenciamentos;
X - as rendas eventuais.

Capítulo VI
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 14- O exercício financeiro do IEF coincidirá com o ano civil.
Art. 15 - O orçamento do IEF é uno e anual e compreende as receitas, as

despesas e os investimentos dispostos em programas.
Ar!. 16 - O IEF submeterá à aprovação do Conselho de Administração e

Política Florestal e, posteriormente, da Secretaria de Estado da Fazenda e
do Tribunal de Contas do Estado, nos prazos estipulados pela legislação
específica, relatório dos atos de sua administração, balanços e prestação de
contas.

Ar!. 17 - A prestação de contas dos resultados físicos alcançados e dos
recursos aplicados, federais ou provenientes de outras entidades, bem como
dos resultados da aplicação será feita a quem de direito, nos prazos
regulamentares.

Capitulo VII
Do Pessoal e dos Cargos

Ar!. 18-O regime jurídico dos servidores do IEF é o definido no parágrafo
único doar!. 1 0 da Lei n°10.254, de 20 de julho de 1990.

Ar!. 19- Ficam transformados, no Quadro de Pessoal do IEF, os seguintes
cargos de provimento em comissão do Grupo de Chefia e Assessoramento
Intermediários e de Execução:

- ode Gerente Técnico Regional em Gerente Regional;
II - o de Gerente de Núcleo de Florestas e Biodiversidade em Assistente de

Núcleo de Florestas e Biodiversidade;
III - o de Chefe de Seção Regional em Subgerente Regional.
Ar!. 20 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do IEF, os seguintes cargos

de provimento em comissão:
- 1 (um) cargo de Diretor, no Anexo XXII a que se refere o ar!. 2 0 da Lei n°

10.623, de 16 de janeiro de 1992;
II - os cargos constantes no Anexo 1 desta lei. no Grupo de Chefia e

Assessoramento Intermediários e de Execução.
Ar!. 21 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediários e de Execução do
Quadro de Pessoal do IEF:
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- 9 (nove) cargos de Chefe de Serviço;

II - 3 (três) cargos de Secretária de Diretoria;
III - 1 (um) cargo de Secretária Executiva.
Art. 22- O Anexo XXII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado

pelas Leis n°s 10.850, de 4 de agosto de 1992, e 11.337, de 21 de dezembro
de 1993, fica substituído pelo Anexo II, em virtude do disposto no art. 60 e no
inciso 1 do art. 20 desta lei.

Art. 23 - Os cargos de provimento em comissão de Chefia e
Assessoramento Intermediários e de Execução, sua quantidade, forma de
recrutamento, nível e grau são os constantes no Anexo III, incluídos os
criados no inciso II do art. 20 desta lei.

Art. 24 - A tabela de vencimentos dos servidores do IEF é a constante no
Anexo IV desta lei, para a jornada de trabalho de quarenta (40) horas
semanais.

Parágrafo único - A jornada de trabalho dos servidores do IEF, disciplinada
em ato do Diretor-Geral, ouvida previamente a Comissão Estadual de
Política de Pessoal, poderá ser reduzida até o limite de 6 (seis) horas diárias,
caso em que será efetuada a redução proporcional dos vencimentos.

Capítulo VIII
Disposições Finais

Art. 25- O art. 60 da Lei n° 11.363, de 29 de dezembro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - Ao contribuinte da Taxa Florestal, de que trata o art. 58 da Lei n°
4.747, de 9 de maio de 1968, que efetuar gastos em projeto relevante e
estratégico, previamente aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF
- e relacionado com a implementação de política florestal e com a
conservação da biodiversidade no Estado, desde que adimplente com as
exigências estabelecidas na Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
assegurada a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Taxa
Florestal devida.

§ 1 0 - A redução a que se refere o "caput" deste artigo aplica-se a gastos
em projeto de fomento florestal, no manejo florestal sustentado de florestas
nativas susceptíveis de exploração econômica, na regularização fundiária de
unidade de conservação estadual administrada pelo IEF, em projeto de
recuperação de área degradada, de recomposição de matas ciliares e de
conservação da biodiversidade ou a casos de destinação de recursos para
aquisição, pelo IEF, de área de relevante interesse ecológico a ser
incorporada ao seu patrimônio.

§ 20 - A realização de gastos em mais de um dos projetos previstos neste
artigo não dá direito à redução da taxa além do limite de 25% (vinte e cinco
por cento) nele estabelecido.
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§ 30 - Compete ao Conselho de Administração e de Política Florestal do

IEF a regulamentação e o estabelecimento de critérios para a concessão do
benefício instituído neste artigo.

§ 40 - A redução a que se refere o "caput" deste artigo será concedida para
um período de até 12 (doze) meses, permitida a renovação,
justificadamente, conforme cronograma de desenvolvimento do projeto
previamente aprovado.".

Art. 26- Os arts. 19 e 26 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991,
este último alterado pelo art. 13 da Lei n° 11.337, de 21 de dezembro de
1993, ficam acrescidos, respectivamente, dos seguintes § 14 e 50:

"Art. 19- ..........................................
§ 14 - 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.

Ar!. 26- ..........................................
§ 50 - Em se tratando de infração cometida em processo sujeito ao

licenciamento do COPAM, por intermédio de seu Plenário ou de suas
Câmaras Especializadas, o pedido de reconsideração deverá ser dirigido ao
Presidente do referido conselho, devidamente instruído com o comprovante
de recolhimento do depósito prévio correspondente ao valor da multa
aplicada.".

Ar!. 27 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários decorrentes
desta lei, realizadas à custa de recursos ordinários livres do Tesouro
Estadual, não poderão exceder o montante definido para cada exercício
financeiro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira,
respeitando-se as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para cada
exercício financeiro.

Ar!. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
efeitos doar!. 24 a 1 0 de julho de 1997.

Ar!. 29- Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, as da Lei
n° 10.850, de 4 de agosto de 1992, ressalvados os seus arts. 21,22 e 23; a
Lei n° 10.174, de 31 de maio de 1990; o ar!. 29 da Lei n° 11.432, de 19 de
abril de 1994; os arts. 10, 12 e 14 da Lei n° 11.337, de 21 de dezembro de
1993, e oart. 70 da Lei n°11.508, de 27 de junho de 1994.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

ANEXO 1
(a que se refere o inciso II doar!. 20 da Lei n°, de de de 1997)

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
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Cargos de provimento em comissão de Chefia e Assessoramento

Intermediários e de Execução
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ANEXO II
(a que se refere o art. 22 da Lei n°, de de de 1997)

ANEXO XXII
(a que se refere o art. 20 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992)

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
Unidade Denomin Núm Fator

Administr ação do ero	de
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ANEXO III
(a que se refere o art. 23 da Lei n°, de de de 1997)

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
Cargos de provimento em comissão de Chefia e Assessoramento

Intermediários e de Execução
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ANEXO IV
(a que se refere o art. 24 da Lei ri0 , de de de 1997)

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
Tabela de vencimentos dos servidores do IEF

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
rau 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 1 G

Faixa
de
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mento 1	1	1	 1	1	 1	1	1
a a4a	1	120, 123, 129, 135, 142, 149, 157 1 165, 173, 182,0
ériedo 	00 18 34 81 60 74 22 08 33	O
°Grau	2	172, 177, 181, 186, 191, 196, 201, 206, 211, 217,4

88 05 65 37 22 19 28 52 89	O
3	223, 228, 234, 240, 247, 253, 260, 266, 273, 281,0

05 85 80 91 18 55 54 95 90	2
• Grau	4	249, 257, 263, 270, 276, 283, 291, 298, 305, 312,0

05 38 71 24 1 81 48 40 20 36	O
;omple	5	292, 297, 302,306, 311, 316, 321, 326, 332, 337,5

24 28 04 87 86 77 84 98 22	3
6	345, 348, 354, 359,	371, 377, 383, 389, 395,6

M
39 1 24 1 21	32 1 57 1 97 1 49	18 1 44 1 8

8	546, 1555, 1564, 574, 584, 594,604, 614, 624, 635,5
10 40 83 43 19 15 23 51 95	8

9	646, 657, 668, 679, 691, 703, 715, 727, 739, 752,2
39 38 54 91 46 23 18 35 70	9

10	1.04 1.05 1.07 1.08 1.10 1.12 1.13 1.15 1.17 1.189

7,10 5,19 13,58 2,23 11,1710,37 9,89 9,69 19,78 1 19
12	1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.53 1.56 1.57 1.601

0,89 1,91 3,23 4,86 6,84 9,15 2,54 5,43 8,09	76
Pós-	13	1.60 1.61 1.63 1.65 1.66 1.68 1.70 1.71 1.73 1.751
Gradua	1,76 7,78 3,95 0,31 6,86 3,46 0,30 7,32 4,47 62
ção

14	1.76 1.78 1.80 1.82 1.84 1.85 1.87 1.89 1.91 1.935
9,34 7,04 4,89 2,95 1,17 9,59 8,19 6,96 5,95 ,10

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.193/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.193/97, de autoria do Governador do Estado, que cria
a autarquia Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°5 2 a 8.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°1.193/97

Cria a autarquia Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e dá outras
providências.

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

Disposições Preliminares
Art. 1 0 - Fica criada a autarquia Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,

com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e
financeira e prazo de duração indeterminado, vinculada à Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia.

Parágrafo único - As expressões autarquia Instituto de Geociências
Aplicadas e autarquia IGA e a sigla IGA são equivalentes, podendo ser
usadas, indistintamente, para todos os efeitos.	 -

Art. 20 - A autarquia IGA tem jurisdição em todo o território do Estado, com
sede e foro em Belo Horizonte.

Art. 30 - Ficam extintos, na estrutura orgânica da Fundação Centro
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -, de que trata o art. 34 da Lei n°
10.827, de 23 de julho de 1992, o Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -
e as unidades a ele subordinadas.

Parágrafo único - As competências e as atividades da unidade extinta
neste artigo ficam transferidas para a autarquia IGA.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 4°- A autarquia IGA tem por finalidade coordenar e executar pesquisas
e trabalhos técnico-cientificos nas áreas de geografia, cartografia e geologia,
excetuados os de mapeamento básico para fins de geologia econômica da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a que se refere o art. 34 da
Lei n° 10.827, de 23 de julho de 1992, competindo-lhe ainda:

- executar o mapeamento sistemático do Estado, inclusive mediante
convênio com órgão e entidade federal, estadual e municipal;

II - elaborar, avaliar e publicar, periodicamente, mapas básicos e temáticos
de interesse do Estado;

III - realizar levantamentos por triângulo e caminhamento, adotando
processos geodésicos, topográficos e métodos aerofotogramétricos em
escalas convenientes, consultados os interesses do Estado e dos municípios;

IV - interpretar e demarcar linhas de limites intermunicipais e interdistritais;
V - realizar reconhecimentos, levantamentos e demarcações de linhas

interestaduais;
VI - participar de trabalhos das comissões encarregadas da divisão

administrativa do Estado;
VII - efetuar, periodicamente, cálculos de altitudes, coordenadas e áreas de
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municípios e distritos, para atualização da estatística territorial, de acordo
com as normas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE -;

VIII - realizar pesquisas de campo e de gabinete, no âmbito da geografia,
da geologia e da cartografia;

IX - realizar pesquisas e trabalhos de geografia e geologia aplicadas,
cartografia, geodésia e regionalização, no interesse da administração pública
estadual;

X - promover o intercâmbio com organizações técnicas e universitárias,
com o objetivo de integrar as pesquisas pura e aplicada;

XI - desenvolverpesquisas e trabalhos, por meio de sensoriamente, remoto,
geoprocessamento e outras técnicas, na área das geociências;

XII - publicar e divulgar pesquisas e trabalhos realizados na sua- área de
atuação, com o objetivo de promover a interação das pesquisas pura e
aplicada;

XIII - celebrar convênios, acordos ou contratos com órgãos ou entidades
públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, de modo a obter recursos
para as atividades regulares ou especiais;

XIV - promover o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, com vistas á
sua melhoria qualitativa e quantitativa.

Capítulo III
Da Organização

Art. 5°- A autarquia IGA tem a seguinte estrutura orgânica:
- órgão Colegiado:

- Conselho de Administração;
II - Unidade de Direção Superior:
- Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
c) Diretoria de Administração e Finanças;
d) Diretoria de Geociências;
e) Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa.
§ 1 0 - A competência das unidades administrativas previstas neste artigo

será estabelecida em decreta
§ 20 - Os cargos correspondentes às unidades mencionadas nos incisos II e

III deste artigo e o de Assessor Jurídico são de recrutamento amplo, de livre
nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, nos termos do
parágrafo único do art. 20 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

§ 31 - Pelo menos uma das diretorias referidas nas alíneas "d" e "e" do
inciso 111 deste artigo será provida por técnico da área respectiva.
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Seção 1

Do Conselho de Administração
Art. 60 - Ao Conselho de Administração do IGA, órgão colegiado de direção

superior, compete:
- definir, em conformidade com as orientações governamentais, as

políticas e as diretrizes para os pianos e os programas de trabalho do IGA;
II - avaliar as atividades do IGA, propondo medidas para o seu

aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento de seus objetivos;
III - aprovar a proposta do orçamento anual e a do plano plurianual da

autarquia IGA;
IV - deliberar sobre a prestação de contas anual e sobre a situação

econômico-financeira do IGA;
V - propor ao Governador do Estado alteração no regulamento do IGA;
VI - decidir sobre recurso contra atos do Presidente e dos demais Diretores

e sobre matéria omissa nos ordenamentos internos do IGA;
VII - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a

alienação, a locação e a concessão de direito de uso de bem imóvel do IGA
e autorizar tais atos;

VIII - apreciar os balancetes e os relatórios mensais em seus aspectos
contábeis e financeiros e sugerir as medidas necessárias para a sua
correção;

IX - emitir parecer sobre as contas e sobre os aspectos patrimoniais e
econômico-financeiros constantes no relatório anual do IGA.

Art. 70 - Compõem o Conselho de Administração:
- o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, que será o seu

Presidente;
II - o Diretor-Geral da autarquia IGA, que será o seu Secretário-Executivo;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
V - 1 (um) representante da Universidade Federal de Minas Gerais;
VI -2 (dois) representantes dos servidores do IGA, por eles escolhidos.
§ 1 0 - O Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e o Presidente do

IGA são membros natos do Conselho.
§ 20 - Os representantes a que se referem os incisos III, IV e V deste artigo

serão designados pelo Governador do Estado para um mandato de 2 (dois)
anos, permitida 1 (uma) recondução por igual período.

§ 30 - Haverá 1 (um) suplente para cada um dos membros designados do
Conselho de Administração.

§ 40 - As entidades e os órgãos a que se refere este artigo, quando não
indicarem seus representantes no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
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data da convocação, perderão sua representação no Conselho no período
para o qual foram convocados.

Art. 60 - O Presidente do Conselho de Administração terá direito, além do
voto comum, ao de qualidade e será substituído pelo Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia em seus impedimentos
eventuais.

Art. 90 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas)
vezes ao ano, com a maioria de seus membros e, extraordinariamente,
mediante convocação de seu Presidente, do Diretor-Geral do IGA ou da
maioria de seus membros efetivos.

Parágrafo único - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho
de Administração serão fixadas no seu regimento interno.

Art. 10- O membro do Conselho de Administração do IGA fará jus à verba
honorária estabelecida no art. 90 da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de 1993,
alterado pelo art. 28 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, por sessão a
que comparecer, observado o disposto no art. 50 do Decreto n° 36.796, de 19
de abril de 1995.

Capítulo IV
Do Património e da Receita

Art. 11 - O acervo dos bens móveis e imóveis, direitos e ações de uso e
gozo do Instituto de Geociências Aplicadas, unidade administrativa do
CETEC extinta no art. 30 desta lei, ficam transferidos à autarquia IGA, aí
incluído o imóvel localizado na Rua ltambé, n° 49, Bairro Floresta, no
Município de Belo Horizonte.

Art. 12- Constituem patrimônio da autarquia IGA:
- os bens transferidos nos termos do artigo anterior;

II - as ações e os legados de pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras, públicas ou privadas e os bens e direitos de que venha a ser
titular.

§ 1°-A alienação de bens dependerá de prévia aprovação do Conselho de
Administração, observada a legislação pertinente.

§ 20 - Nas doações de terceiros será respeitada a destinação declarada no
instrumento competente.

§ 30 - Em caso de extinção, os bens e os direitos da autarquia IGA
reverterão ao patrimônio do Estado, salvo se lei especial prescrever
destinação diferente.

Art. 13- A receita da autarquia IGA será constituída de:
- renda proveniente da remuneração por serviços prestados;

II - rendas eventuais e patrimoniais;
III - rendas provenientes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua

propriedade e de juros bancários;
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IV - recursos provenientes de incentivos fiscais;
V - dotações orçamentárias, subvenções e auxílios da União, dos Estados

e dos municípios;
VI - usufrutos a ela conferidos;
VII - donativos e contribuições em geral;
VIII - renda, em seu favor, constituída por terceiros;
IX - empréstimos;
X - recursos provenientes de convênio, contrato ou acordo;
XI - outras rendas.

Capítulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 14- O exercício financeiro do IGA coincidirá com o ano civil.
Art. 15- O orçamento do IGA é uno e anual e compreende as receitas, as

despesas e os investimentos dispostos em programas.
Art. 16 - O IGA apresentará ao Tribunal de Contas do Estado e à

Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente, no prazo fixado na legislação
específica, o relatório de gestão de sua administração no exercício anterior e
a prestação de contas, após a aprovação do Conselho de Administração.

Capitulo VI
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 17- O regime jurídico dos servidores do IGA é o definido no parágrafo
único do art. 1 0 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 18 - A jornada de trabalho do IGA é de 8 (oito) horas diárias, cumprida
em 2 (dois) turnos,

Art. 19 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, constantes
no Anexo 1 desta lei, destinados ao quadro que compõe a estrutura básica da
autarquia, em conformidade com o art. 20 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro
de 1992.

Parágrafo único - Os cargos criados neste artigo, seus fatores de
ajustamento e as unidades administrativas a que pertencem integram o
Anexo II desta lei, o qual fica acrescido, sob o titulo Anexo XXXIX, á Lei n°
10.623, de 16 de janeiro de 1992.

Art. 20 - Ficam criados, no quadro de pessoal do IGA, os cargos de
provimento efetivo constantes no Anexo III, observado o disposto no art. 16
da Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de 1990, e no art. 23 desta lei.

Ari. 21 - Ficam extintos, no quadro de pessoal do CETEC:
- os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo IV desta lei;

II - os cargos de provimento em comissão da sistemática da Lei n° 10.623,
de 16 de janeiro de 1992, a seguir mencionados:

a) 1 (um) cargo de Diretor do IGA, código DGCT1 0;
b) 3 (três) cargos de Diretor. códigos DRCT122 a 124.
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Art. 22- Fica a autarquia criada nesta lei incluída no Grupo 2, constante no
Anexo 1 a que se refere o art. 6 0 do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de
1995.

Parágrafo único - Em virtude do disposto neste artigo, os ocupantes de
cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem jus a verba anual a título de pró-
labore relativa aos cargos do Grupo 2 e correspondente aos valores
previstos no Anexo li, a que se refere o art. 1 0 do decreto mencionado no
"caput" deste artigo.

Art. 23 - As séries de classes específicas da autarquia IGA, com o número
de cargos indicados no Anexo III desta lei, integram a Carreira de Atividades
de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de
1990.

Art. 24-Os arts. 20 e 11 da Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de 1990,
ficam acrescidos, respectivamente, dos seguintes incisos VII:

"Art. 20 -	.....................................
VII - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.

Art. 11 - ............................................
VII - Instituto de Geociéncias Aplicadas - IGA.".
Art. 25 - Até a realização de concurso público para o provimento dos

cargos constantes no Anexo III, a que se reterem os arts. 20 e 23 desta lei,
poderá haver designação dos servidores em exercício na data de publicação
desta lei, em número correspondente aos limites estabelecidos no Anexo V,
para o exercício da equivalente função pública, observados o inciso II do art.
10 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, e o disposto na Lei n° 10.324,
de 20 de dezembro de 1990.

Capitulo VII
Disposições Finais

Ari. 26 - A autarquia IGA é sucessora, para todos os efeitos legais, do
CETEC, no que se refere à unidade administrativa extinta por esta lei,
especialmente quanto aos contratos, convênios e demais acordos de
vontade em que figure como parte e quanto às demais obrigações, direitos e
ações judiciais, administrativas, operacionais e de planejamento.

§ 1 0 - Nos direitos de que trata este artigo, incluem-se os relativos à
titularidade dos bens móveis e imóveis referentes ao Instituto de Geociências
Aplicadas, unidade extinta na estrutura orgânica do CETEC.

§ 20 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros
necessários ao adimplemento das obrigações assumidas pelo CETEC, no
que se refere à unidade administrativa extinta, até a data da publicação
desta lei.

Art. 27 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito necessário à
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transferência dos recursos orçamentários correspondentes ao disposto no
artigo anterior, e crédito especial, até o limite de R$14.505,06 (quatorze mil
quinhentos e cinco reais e seis centavos), para atender às despesas
decorrentes do disposto no art. 19 desta lei.

Art. 28 - Fica criada comissão composta dos Secretários Adjuntos do
Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Administração
e da Fazenda, com a incumbência de, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da publicação desta lei, efetivar a transferência de bens, dotações,
contratos e convênios, em nome do Instituto de Geociências Aplicadas do
CETEC, e providenciar os atos necessários à efetiva instalação da autarquia
criada.

Parágrafo único - A comissão terá um Presidente, eleito entre os seus
membros.	 -

Art. 29 - Os servidores transferidos para o quadro de pessoal do CETEC,
por força do art. 60 da Lei n° 12.153, de 21 de maio de 1996, ficam
transferidos para o quadro de pessoal da autarquia criada por esta lei.

Art. 30 - Quando da realização de concurso público, o tempo de efetivo
exercício no Quadro de Pessoal do IGA será contado como título, com o
valor máximo de 20% (vinte por cento) da pontuação total.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Pires, Presidente - Amaldo Feriria, relator - Aílton Vilela.

ANEXO 1
(a que se refere o art. 19 da Lei n°, de de de 1997)

Instituto de Geociências Aplicadas - IGA
- Cargos de provimento em comissão criados -

Denominação	N° de Cargos
do Cargo	Criados
Diretor-Geral	1	01

01

de

ANEXO II
(a que se refere o parágrafo único do art. 19 da

Lei n°, de de de 1997)



n

255
ANEXO XXXIX

Instituto de Geocências Aplicadas - IGA
n°10.623, de 16 de janeiro de 1992)

ANEXO III
(a que se referem os arts. 20 e 23 da Lei n°, de de de 1997)

Instituto de Geociências Aplicadas - IGA
Quadro de Pessoal de Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia

- Cargos de provimento efetivo criados -
Denominacão de N° de Cargos 1
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Auxiliar de	 07
Atividades de
Pesquisa
Técnico de	 30
Atividades de
Pesquisa
Assistente de	08
Ciência e
Tecnologia
Analista de	 06
Ciência e

'leno	44
135

ANEXO IV
(a que se refere o art. 21 da Lei n°, de de de 1997)

Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC
Caroos efetivos extintos -

do 
1 

N° de Cargos

de
e de

de	 33
e de

e

01
e

ANEXO V
(a que se refere o art. 24 da Lei n°, de de de 1997)

Instituto de Geociências Aplicadas - IGA
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limites para designação -

Denominação do N° de Cargos
Cargo
Auxiliar de	 07
Atividade de
Pesquisa
Técnico de	 25
Atividade de
Pesquisa
Assistente de	04
Ciência e

Pesquisador Pienoi	24
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.217/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 1.217197, de autoria do Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte público urbano
sobre trilhos, foi aprovado no 20 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 á matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
jO do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.217/97
Autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte público

urbano sobre trilhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir empresa pública,

vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, sob a
denominação de Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A., para planejar,
implantar, operar e explorar os serviços de transporte de passageiros sobre
trilhos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Parágrafo único - A empresa será constituída sob a forma de sociedade
anônima, com sede e foro no Município de Belo Horizonte e prazo de
duração indeterminado.

Art. 20 - A empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. reger-se-á
pelo disposto na Lei Federal n° 6-404. de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - A administração da empresa será exercida pelo
Conselho Administrativo e pela Diretoria Executiva.
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Art. 30 - O capital social da empresa Trem Metropo-litano de Belo

Horizonte S.A. será de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em
ações ordinárias nominativas.

Art. 40 - O Estado terá a titularidade do percentual das ações com direito a
voto que lhe assegure o controle da empresa Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S.A.

Art. 50 - Somente poderá ser acionista da empresa Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S.A. pessoa jurídica de direito público interno.
- Art. 60 - Na implantação da empresa a que se refere esta lei, será aberto
prazo para que os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
subscrevam parcela do capital social não subscrita pelo Estado.

Parágrafo único - A participação societária dos municípios a que se refere
o "caput" deste artigo observará os critérios de proporcionalidade fixados no
estatuto social da empresa.

Art. 70 - A expansão da rede de transporte de passageiros sobre trilhos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - será realizada de acordo
com o planejamento urbano integrado.

Art. 80 - Fica o Poder Executivo autorizado a praticar os atos necessários
para receber, em doação, os bens móveis e imóveis e, por meio de
transferência, os recursos humanos e os direitos de propriedade da União e
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU - indispensáveis à
consecução dos objetivos da empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte
S.A.

§ 1 0 - O recebimento da doação a que se refere o 'caput" deste artigo fica
condicionado â garantia de repasse, pela União e pela CBTU, dos recursos
financeiros necessários à manutenção e â operação do sistema de trens
urbanos de Belo Horizonte, no que se refere à folha de pagamento dos
empregados transferidos, aí incluídos os encargos da Fundação Rede
Ferroviária de Seguridade Social - REFER - e os demais benefícios sociais e
trabalhistas incidentes, até a conclusão das obras e dos serviços objeto do
convênio firmado entre o Estado e o Município de Belo Horizonte em 1 0 de
junho de 1995.

§ 20 - O Estado indicará 1 com base em estudos técnicos realizados
especialmente para esse fim, os bens, os recursos humanos e os direitos a
serem recebidos da União e da CBTU

§ 30 - Após a constituição da empresa Trem Metropo-litano de Belo
Horizonte S.A. e a aprovação de seu estatuto social, os atos necessários ao
recebimento da doação a que se refere o "caput" deste artigo serão
realizados pelos administradores da empresa.

Art. 90 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, até o limite de
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R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Wilson Pires.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.279197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.279197, da Comissão de Constituição e Justiça, que
dá nova redação ao § 3 0 do art. 30 da Lei n° 11.179, de 10 de agosto de
1993, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda-

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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.279197
Dá nova redação ao § 30 do art. 30 da Lei n° 11.179, de 10 de agosto de

1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O § 30 do art. 30 da Lei n° 11.179, de 10 de agosto de 1993, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30- ....
§ 30 - Ao servidor em gozo de férias regulamentares, férias-prêmio ou em

licença remunerada, é devida a ajuda a que se refere este artigo.".
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Amaldo Penna, relator - Wilson Pires.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 1997

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°26
Dá nova redação ao inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos

do art. 64, § 40, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. l - O inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 62-........................................
XXIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a

escolha:
a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador do

Estado;
b) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo Governador do

Estado, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa Social;
c) de interventor em município;
d) dos Presidentes das entidades da administração pública indireta, dos

Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro estadual;
e) de titular de cargo, quando a lei o determinar.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente
Deputado Cleuber Carneiro - 1°-Vice-Presidente
Deputado Francisco Ramalho - 20-Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende - 30-Vice-Presidente
Deputado Elmo Braz - 10-Secretário
Deputado Ivo José - 20-Secretário
Deputado Marcelo Gonçalves - 30-Secretário
Deputado Dilzon Meio - 4°-Secretário
Deputada Maria Olivia - 5aSecretária

ATAS

ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

As onze horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Antônio Júlio, Sebastião Costa, Gil Pereira e Gilmar Machado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Hely Tarqüinío, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência submete a
votação o anteprojeto de lei que visa dar nova redação ao § 3 0 do art. 30 da
Lei n° 11.179, de 1618/93, sendo este aprovado. 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, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 1.189 (relator redistribuído ao Deputado Gil Pereira), 1.195 e 1.205, este
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gilmar Machado) e 1.243197 e do
Projeto de Resolução no 1.207197 (relator: Deputado Antônio Júlio). E
aprovado, também, o parecer que conclui pela insconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei n° 1.211197 (relator:
Deputado Gilmar Machado). Os Projetos de Lei n°s 1.202, 1.210, 1.219,
1.227, 1.239 e 1.246197 têm sua apreciação adiada 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. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.216, 1.221, 1.224, 1.231, este com a
Emenda n° 1, e 1.238197 (relator Deputado Gil Pereira). Nos termos do art.
189 do Regimento Interno, o Presidente determina o envio do Projeto de Lei
n° 1.211197 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, 2 de julho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira - itônio Júlio - Sebastião

Costa.
ATA DA 178 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique e Gilmar Machado, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo,
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a Presidência lê correspondência da Escota Estadual Prof. Leopoldo
Miranda, em que se solicita ajuda financeira para aquisição de uma bateria;
da FETEMIG, em que se solicita que a Comissão interceda junto à
Secretaria da Cultura com vistas à liberação de verba para a realização do
festival "Culto a Dionisio"; da Sra. Elizabeth Scaldini, enviada ao Governador
do Estado, em que solicita que a venda de livros didáticos, cadernos e
vídeos educativos seja feita pelos livreiros, dentro das regiões em que
atuam; da Sra. Leila Maria Pessoa Morais, em nome dos auxiliares da
educação, solicitando a inclusão destes no Quadro do Magistério, com
remuneração compatível com a função exercida, o desempenho e a
competência, e da Sra. Maneta Maria Ribeiro, em que solicita benefício que
atenderá todos os professores e os serviçais que completam seu tempo para
aposentadoria e não se aposentam por não serem efetivos. A seguir, a
Presidência retira da pauta o Projeto de Lei n° 1.178197, por não atender os
pressupostos regimentais. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição da
Comissão. A Presidência procede à leitura de requerimento de autoria do
Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão com os Srs. Amilcar Martins, Secretário da Cultura;
João Antunes, Prefeito de Diamantina; Américo Antunes, Delegado de
Diamantina junto à UNESCO, e a Sra. Jurema de Souza Machado,
Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais, para debaterem o reconhecimento da cidade de Diamantina como
patrimônio cultural da humanidade. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta
proposição em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão
com os Srs. Carlos Roberto de Souza, Presidente da União dos Dirigentes
Municipais de Educação - UNDIME -; José Braga, dirigente do SIND-UTE-
MG, e João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação, a fim
de que seja realizado debate acerca do Projeto de Lei n° 1.223197 e suas
repercussões para o Estado e os municípios. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. A seguir, a Presidência apresenta requerimento em
que solicita seja enviado oficio à União Nacional dos Legislativos Estaduais -
UNALE -, demonstrando a preocupação desta Casa com relação aos
problemas que afetam o Hospital das Clínicas da UFMG e solicitando que a
questão seja discutida pelas demais Assembléias congregadas pela
entidade. Após, a Presidência apresenta outro requerimento em que solicita
seja enviado ofício aos Ministros da Educação e do Desporto. da Saúde e da
Administração Federal e Reforma do Estado, solicitando providências para
que sejam resolvidos, com a máxima urgência, os problemas referentes ao
Hospital das Clínicas da UFMG. Em vista de a matéria ser de sua autoria, o
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Deputado José Maria Barros passa a Presidência ao Deputado José
Henrique, que coloca os requerimentos em votação, cada um por sua vez, os
quais são aprovados. Após, retoma a direção dos trabalhos ao titular.
Encerrada essa fase, passa-se à 2 3 Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado José Henriqueemite parecer
mediante Q qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.145197, no 10
turno, na forma do Substitutivo n o i. Colocado em votação, é o parecer
aprovado. Esse mesmo parlamentar solicita prazo regimental para emitir seu
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.223197, em virtude de aprovação de
requerimento de autoria do Deputado Gilmar Machado em que solicita
audiência pública da Comissão antes da apreciação da mencionada matéria.
A Presidência defere o pedido do relator. Passa-se à discussão e à votação
de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 2 0 turno, os Projetos
de Lei n°5 1.096197 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.113197
(relator: Deputado Marco Régis) e 1.129197 (relator: Deputado Gilmar
Machado); e, no 10 turno, os Projetas de Lei n°5 1.168197 (relator: Deputado
Marco Régis); 1.196197 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira) e
1.201197 (relator: Deputado José Henrique). A seguir, o Deputado José
Henrique emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição do
Requerimento n° 2.030197. Colocado em votação, é o requerimento
rejeitado. Após, a Presidência submete a votação, cada um por sua vez, nos
termos da Deliberação da Mesa n°487, os Requerimentos n os 2.190, 2.191,
2.200 e 2.209197, os quais são aprovados. Após, o Presidente submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
875, 1.036 e 1.064196, 1.087, 1.088 e 1.095197, que são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
José Maria Barros. Presidente - Gilmar Machado - Wilson Pires - Geraldo

da Costa Pereira - Elbe Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.182/97
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

Por meio da Mensagem n° 193197, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no 1.182197, que dispõe sobre a
reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dá
outras providências.

Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Chefe do Executivo
solicitou que a matéria seja apreciada em regime de urgência.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 915197, o projeto será examinado
em reunião conjunta das comissões competentes, nos lermos do art. 222, c/c
o art. 103, do Regimento Interno.

Incumbidos de nos pronunciarmos preliminarmente sobre os aspectos
jurídico-constitucionais pertinentes à matéria, passamos a fazê-lo,
fundamentados nos seguintes termos.	 -

Fundamentação
A proposição em análise objetiva, precipuamente, reestruturar a

organização do COPAM, propondo nova estrutura orgânica para o referido
órgão, com vistas ao melhor desempenho de suas funções institucionais.
Essa iniciativa faz parte do plano de racionalização administrativa proposto
pelo Governo do Estado, segundo se infere da mensagem governamental
que encaminhou a matéria.

Nos termos do art. 30 do projeto em tela, o COPAM tem por finalidade
deliberar sobre diretrizes, políticas, normas técnicas e padrões de
preservação e conservação do meio ambiente e recursos ambientais a
serem aplicados pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, por meio das entidades a ela vinculadas, dos demais órgãos
seccionais competentes da administração pública estadual e dos órgãos
locais. Para o cumprimento dessa finalidade, o projeto atribui ao COPAM a
competência estabelecida pelo art. 40 , ressaltando-se o inciso X desse artigo,
o qual transfere para aquele Conselho a outorga do direito de uso das águas,
função anteriormente atribuída ao Departamento de Recursos Hídricos do
Estado de Minas Gerais-DRH-MG-, o qual passará a denominar-se Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM-, por proposta do Projeto de Lei n°
1.160197, de autoria governamentaL

A competência para estabelecer normas técnicas e padrões de proteção e
conservação do meio ambiente indica o caráter normativo do COPAM, que é
um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, subordinado à Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Nos termos do art. 50 da proposição, este órgão terá a seguinte estrutura:
- Presidência, exercida pelo Secretário de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável;
- Plenário, como órgão superior de deliberação;
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- Câmaras Especializadas, que serão apoiadas e assessoradas

tecnicamente pelo órgão seccional competente;
- Secretaria Executiva, cargo do Secretário Adjunto da Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
A composição e as regras de funcionamento do COPAM serão

estabelecidas por decreto, conforme dispõe o § 5 0 do citado art. 5°, medida
que faz parte da atividade discricionária do Chefe do Executivo, por se tratar
de órgão criado na estrutura de sua administração.

Cuida, ainda, a proposição das multas aplicadas pelo COPAM e da
definição dos órgãos seccionais e locais da administração pública estadual
que atuam como órgãos de proteção e disciplinamento do uso dos recursos
ambientais.

A Carta Estadual mineira, segundo se infere do seu art. 61, Xl, atribui a
esta Casa Legislativa a competência para dispor sobre a criação, a
estruturação e a definição de atribuições das secretarias de Estado. Sendo o
COPAM um órgão que integra a Secretaria de Meio Ambiente, a proposição
em pauta atende ao preceito constitucional citado.

Outra norma a observar é a contida no art. 66, III, "e", da referida
Constituição, que estabelece ser da competência privativa do Governador do
Estado a inauguração do processo legislativo no que conceme à matéria
acima destacada.

Vê-se, pois, que no tocante às formalidades exigidas pelos dispositivos
constitucionais citados, o projeto em pauta não encontra óbice à sua
tramitação.

Todavia, cumpre-nos destacar alguns aspectos de natureza constitucional
e de técnica legislativa pertinentes aos arts. 3 0 e 40 da proposição, pelos
motivos expostos a seguir.

A administração pública, nos termos da Constituição Estadual, classifica-se
em direta, quando se constitui em órgãos integrados na estrutura
administrativa do Poder, e indireta, quando se constitui em entidades
dotadas de personalidade jurídica própria e vinculadas à Secretaria em cuja
área de competência se enquadra sua principal atividade.

Nesses termos, propomos, por meio da Emenda n°1, nova redação ao §10
do art. 30, substituindo a expressão "administração pública estadual direta"
por "administração pública estadual", a fim de abranger os órgãos e as
entidades da administração direta e indireta aos quais se refere o dispositivo
em apreço.

Outra impropriedade que se observa é a delegação de competência de
órgão estadual para órgão municipal, de que tratam o § 2 0 do art. 30 e o
inciso IV do art. 4 0 , razão pela qual esses dispositivos serão objeto das
Emendas n°s 2 e 3.
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Quanto ao inciso V do mesmo artigo, propomos a sua supressão por meio

da Emenda n°4, visando à preservação da autonomia municipal.
Objetivando tão-somente melhorar o projeto quanto à técnica legislativa,

propomos as Emendas n°s 5 a 7.
A Emenda n° 5 suprime a expressão "vigente" do inciso II do art. 40 e

aprimora o seu conteúdo.
A Emenda n° 6 suprime o inciso VI do art. 40, uma vez que o teor do

referido inciso se insere no âmbito das ações a que se refere o inciso VII do
mencionado artigo.

A Emenda n°7 aprimora o texto do inciso XVII do art.40.
Finalmente, cumpre-nos ainda apresentar a Emenda n° 8, para inserir ao

texto do art. 20 a expressão "normativo", para que se tenha melhor definição
das atribuições do COPAM.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.182/97 com as Emendas n°sl a 8,
redigidas a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao § 1 0 do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3°- .....
§ 1 1 - São considerados órgãos seccionais os órgãos ou as entidades da

administração pública estadual cujas atividades estejam associadas às de
proteção e controle do uso dos recursos ambientais.".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - .....
§ 20 - São considerados órgãos locais os órgãos ou as entidades

municipais responsáveis pelas atividades referidas no parágrafo primeiro,
nas suas respectivas jurisdições.".

EMENDA N°3
Suprima-se o inciso V do art. 40.

EMENDA N°4
Dê-se ao inciso IV do art. 4 0 a seguinte redação:
"Art. 40 ......
IV - estabelecer diretrizes para a integração dos municípios, mediante

convênio, na aplicação das normas do licenciamento e da fiscalização
ambiental.".

EMENDA N°5
Suprima-se o inciso VI do art. 40.

EMENDA N°6
Dê-se ao inciso 11 do art. 40 a seguinte redação:



r
aj
267

"Art. 4° -
II - estabelecer normas técnicas e padrões de proteção e conservação do

meio ambiente, observada a legislação federal e estadual, bem como os
objetivos definidos nos Planos de Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado.".

EMENDA N°7
Dê-se ao inciso XVII do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - .....
XVII - decidir, em grau de recurso, como última instância administrativa,

sobre as penalidades aplicadas por infração à legislação ambiental, após
pedido de reconsideração indeferido na esfera competente.".

EMENDA N°8
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:	 -
"Art. 20 - O Conselho é orgão normativo, colegiado, consultivo e

deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Andrade -

Ronaldo Vasconcellos - Gil Pereira.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.162197 objetiva

reestruturar o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dar
outras providências.

Tramitando em regime de urgência e devendo ser analisado em reunião
conjunta de comissões, o projeto recebeu, preliminarmente, da Comissão de
Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade com as Emendas n°s 1 a 8.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos termos que se seguem

Fundamentação
A proposta de uma nova estrutura para o COPAM faz parte do plano de

racionalização administrativa do Estado e visa a proporcionar um serviço
mais adequado aos administrados

O COPAM é um órgão colegiado que integra a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por subordinação, e atua na
formulação e na execução da política de proteção, conservação e melhoria
do meio ambiente, respondendo pelo processo de licenciamento ambiental
das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.

Analisando o projeto em tela, constatamos que a finalidade do COPAM foi
estabelecida pelo art. 30 : a sua competência, pelo art. 40; e a sua nova
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estrutura, pelo art. 50.

Quanto à finalidade, ressaltamos as atribuições deliberativas do COPAM
sobre diretrizes, políticas, normas técnicas e padrões de preservação e
conservação do meio ambiente.

Quanto à competência do referido Conselho, destacamos as ações
relativas ao exercício do poder de polícia administrativa e à concessão da
outorga do direito de uso das águas, determinando a relocalização, a
suspensão ou o encerramento dessas atividades, quando necessário, ouvido
o órgão regional competente. A esse respeito, cumpre observar que o Poder
Executivo transfere para o COPAM competência anteriormente atribuída ao
Departamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais - DRH-MG.

A nova estrutura mantém em sua organização a Presidência, o Plenário, as
Câmaras Especializadas e cria uma Secretaria Executiva, cuja função será
exercida pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com o apoio da Superintendência de Política
Ambiental e das entidades vinculadas à SEMAD.

Depreende-se, ainda, da proposição em apreço que o COPAM receberá
apoio dos órgãos seccionais - IGAM, FEAM e IEF - para a aplicação de
multas, que constituirão receita dos referidos órgãos.

O Poder Executivo, principal responsável pela prestação de serviços
públicos, tem o poder e o dever de modificar sua estrutura organizacional e
de promover as medidas cabíveis a fim de aprimorar a qualidade do
trabalho.

Na esteira desse entendimento, não há como deixar de ressaltar o caráter
de oportunidade e conveniência do projeto, a bem do interesse público.

Todavia, julgamos necessária a apresentação de algumas emendas, com
vistas ao aprimoramento da proposição.

Por meio da Emenda n° 9, propomos nova redação ao art. 3 0 do projeto, o
qual estabelece a finalidade do COPAM, a fim de compatibilizá-lo com o art.
40 , que confere ao referido órgão, além das atribuições técnico-normativas
nele previstas, a competência para adotar medidas operacionais.

A fim de garantir o bom funcionamento do COPAM até que se estabeleça o
novo sistema de funcionamento desse órgão, apresentamos a Emenda n°
lo.

Por meio da Emenda n° 11, propomos nova redação ao art. 6 0 , para
alterar o valor da multa mínima estabelecida para os casos de infração da
legislação ambiental e manter o disposto no art. 15 da Lei n°7.772, de 1980,
o qual define com maior precisão critérios para a classificação das infrações
da legislação do meio ambiente.

A Emenda n° 12 visa a assegurar que as multas aplicadas pelos órgãos
seccionais constituirão a sua receita, quando aplicada por eles e não
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somente quando aplicadas pelo COPAM.
Finalmente, a Emenda n° 13 acrescenta dois parágrafos ao art. 8 0 , com o

propósito de uniformizar os parâmetros e os valores pecuniários necessários
á aplicação da legislação do meio ambiente, relacionados com as atividades
de licenciamento ambiental.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.182197 com as

Emendas n°s 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça, e 9 a 13, a
seguir redigidas.

EMENDA N°9
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas,

normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter
operacional para preservação e conservação do meio ambiente e recursos
ambientais, bem como sobre a sua aplicação pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio das entidades a
ela vinculadas, dos demais órgãos seccionais e dos órgãos locais.".

EMENDA ND 10
Acrescente-se ao art. 5 0 o seguinte § 60:
"ArL5° -
§ 60 - A composição, as atribuições e o funcionamento do COPAM,

inclusive de sua Secretaria Executiva, serão aqueles previstos no Decreto n°
22.658, de 6 de janeiro de 1983, e respectivas alterações, até data a ser
fixada pelo decreto previsto no parágrafo anterior.".

EMENDA N°11
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - O inciso II do art. 16 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16- .....
II - multa de 379,11 (trezentos e setenta e nove vírgula onze) a 37.911,16

(trinta e sete mil novecentos e onze vírgula dezesseis) UFIRs, observado o
disposto no art. 15 desta lei.".

EMENDA N° 12
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - O produto da arrecadação de multa aplicada pela FEAM, pelo

Instituto Estadual de Florestas - IEF - , pelo Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM - ou pelo COPAM constituirá receita do órgão seccional,
vinculado â SEMAD, responsável pela autuação e pelo respectivo processo
administrativo.".

EMENDA N°13
Acrescente-se ao art. 80 os seguintes § 1° e 20:



270
"Art. 80 -..............................................
§ 1 0 - Os valores correspondentes às etapas de vistoria e análise, para o

licenciamento ambiental, serão fixados em resolução do Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, observados os
parâmetros estabelecidos pelo art. 15 da Lei n° 9.525, de 29 de dezembro de
1987.

§ 20 - Ficam mantidos até a publicação da resolução prevista no § 1 0 os
valores vigentes fixados pelo COPAM.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Elbe Brandão -

Antônio Andrade - Ivair Nogueria.
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n o 1.182/97 dispõe

sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambientar - COPAM
- e dá outras providências.

Procedendo ao exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição
e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou as Emendas n°s 1 a 8. A Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto e apresentou as Emendas n°s 9 a 13.
Cumpre, agora, a esta Comissão emitir seu parecer.

Fundamentação
Ao COPAM, instituído em 1977, órgão colegiado, consultivo e deliberativo,

composto por representantes de instituições ambientais governamentais e
não governamentais, compete propor as políticas, as diretrizes, as normas
técnicas e os padrões de preservação do meio ambiente e de uso dos
recursos naturais a serem aplicados pela Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, de cuja estrutura participa. E responsável, no
Estado, pelo licenciamento ambiental, um dos mais importantes instrumentos
da política de controle ambiental, norma essencial da legislação brasileira
específica.

Por força do decreto de sua criação, o COPAM era presidido pelo
Secretário - de Ciência e Tecnologia e integrado por cinco Secretários
Adjuntos de outras secretarias e por representantes de:

- órgão federal de meio ambiente;
- setor elétrico da administração pública estadual;
- Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
- Federação das Indústrias de Minas Gerais;
- Associação Comercial de Minas Gerais;
- entidades para proteção e conservação da natureza;
- campo científico e acadêmico (pessoas de notório saber dedicadas á
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atividade de preservação e melhoria do meio ambiente, em número de 4, de
livre escolha do Governador do Estado).

Com 16 membros e estruturado em Presidência, Plenário e 6 Câmaras
Especializadas, o Conselho passou a contar com o suporte técnico do
CETEC, da Superintendência de Meio Ambiente e, por fim, da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, criada em 1987. Essa parceria tem
propiciado ao COPAM uma atuação objetiva, inspirando instituições
congêneres em outras esferas do governo. Como proposta nova, por força
da nova estrutura integrada do sistema estadual de meio ambiente, a função
de Secretário Executivo do COPAM será exercida pelo Secretário Adjunto da
SEMAD, com o apoio da Superintendência de Política Ambiental e das
entidades vinculadas a essa Secretaria de Estado, que contará com a FEAM,
o IEF e o Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM (oriundo do DRH-
MG).

Ressalte-se que ao COPAM competirá propor diretrizes e normas para
criação, implantação e funcionamento de conselhos municipais de meio
ambiente, delegando-lhes competência, quando couber. Isso pressupõe uma
abertura para a descentralização da gestão ambiental- Poderá aplicar
penalidades, por meio do Plenário ou das Câmaras Especializadas e dos
órgãos seccionais, no âmbito de sua competência. Deverá, também, discutir
e propor programas de fomento à pesquisa aplicada à área ambiental, bem
como projetos de desenvolvimento sustentável.

No que se refere às competências e à ação dentro do sistema operacional
de meio ambiente, serão introduzidas mudanças importantes, duas das quais
ressalvamos. Uma prevê que o Poder Executivo passará a estabelecer, por
decreto, a composição e as regras de funcionamento do COPAM, enquanto
a outra traz para esse Conselho a concessão da outorga do direito de uso
das águas.

Considerada a importância do COPAM, trata-se, a nosso ver, de um
retrocesso político que um decreto venha a estabelecer a composição e as
normas de funcionamento para esse colegiado, justamente onde a atuação
da sociedade civil tem-se revelado fecunda e legitimadora das decisões ali
adotadas. E interessante, portanto, que esta Casa fixe, em lei, as diretrizes
gerais de composição do COPAM.

No que diz respeito à outorga de uso da água, é importante considerar a
situação peculiar de Minas Gerais no cenário nacional.

As bacias hidrográficas mineiras são formadoras dos grandes rios da
porção leste do Brasil. Por isso mesmo, as calhas desses cursos d'água
estão submetidas à legislação federal. Não há como gerenciar as águas de
Minas sem um perfeito entrosamento do modelo de gestão estadual com o
federal.
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E importante lembrar que a falta da lei federal impediu, durante um longo

tempo, que nosso Estado pudesse ter sua legislação de águas, justamente
pela impossibilidade dessa articulação. Em 1994, esta Casa realizou o
Seminário Legislativo Aguas de Minas, quando foram colhidos subsídios para
a elaboração da política estadual de recursos hidricos. Com  esse respaldo da
sociedade civil e de entidades públicas e privadas, a Assembléia Legislativa
aprovou o Projeto de Lei n° 807191, que, após sancionado, tomou-se a Lei n°
11.504, de 1994.

O modelo de gestão adotado por Minas Gerais em 1994 veio a ser idêntico
ao federal, aprovado pela Lei n° 9.433, de 1997. Temos, finalmente, um
encaixe perfeito das legislações mineira e federal relativas às águas. No
plano federal, há um conselho nacional e os comitês e as agências de bacia
hidrográfica; e no estadual, seus correspondentes- O Conselho Estadual tem
representação assegurada no órgão colegiado nacional. Nessa concepção
para a gestão das águas, fica implícito que a outorga é atribuição dos
comitês de bacia e, na ausência deles, dos conselhos de recursos hídricos,
que são também as instâncias de recurso às decisões dos comitês.

Assim, não devemos transferir a outorga para o COPAM, desarticulando
novamente a política estadual da nacional. E melhor mantê-la no âmbito de
atuação do CERH, em consonância com o disposto no diploma legal que
disciplina o uso das águas federais.

A reorganização do COPAM, agora proposta, estava prevista nas
disposições da Lei n° 11.903, de 1995, que criou a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.182197

com as Emendas no
s 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça, 9 a 13,

da Comissão de Administração Pública, e 14, desta Comissão, a seguir
transcrita.

EMENDA N° 14
Dê-se ao § 50 do art. 50 a seguinte redação:
"Ali. 5°- ............................................
§ 50 - O Poder Executivo estabelecerá, por decreto, as regras de

funcionamento e a composição do COPAM, observada a representação
paritária entre o poder público e a sociedade civil e assegurada a
participação dos setores produtivos, técnico-científicos e de defesa do meio
ambiente.",

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
1-lely Tarqüínio, Presidente - Antônio Roberto, relator - Ronaldo

Vasconcelios - Elbe Brandão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre
a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dá
outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A primeira concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando as Emendas n°s 1 a 8. A segunda opinou por sua aprovação
com as Emendas n°s 9 a 13, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente
opinou pela aprovação do projeto, apresentando a Emenda n° 14.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer nos termos regimentais.
Fundamentação

O COPAM é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, subordinado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e foi instituído
pelo Decreto n°18.466, de 2914/77, alterado pela Lei n°9.514, de 29112187.

O projeto em tela visa a integrá-lo formalmente àquela Secretaria, uma
vez que estava vinculado anteriormente à antiga Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente.

No projeto, é definida sua finalidade: deliberar sobre diretrizes, políticas,
normas técnicas e padrões de preservação e conservação do meio ambiente
e recursos ambientais a serem aplicados pela Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, por meio das entidades a ela vinculadas, dos
demais órgãos seccionais competentes da administração pública estadual e
dos órgãos locais. Os órgãos seccionais são o Instituto Mineiro de Gestão
das Aguas, que está sendo criado em substituição ao DRH-MG, a Fundação
de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG e o Instituto
Estadual de Florestas -IEF.

órgãos locais são as instituições municipais responsáveis pelo controle e
pela fiscalização, nas suas jurisdições, das atividades relacionadas à
conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, por competência
originária ou delegada.

No projeto, também é definida a competência do COPAM, bem como a
sua estrutura orgânica, que permanece como era anteriormente, com
exceção do titular da Secretaria Executiva, que passa agora a ser o
Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há dispêndio para a
consecução do projeto em exame, uma vez que são definidas apenas
alterações de vinculação e da estrutura orgânica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.182/97
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no 1 0 turno, com as Emendas n°5 1 a 8, da Comissão de Constituição e
Justiça, 9 a 13, da Comissão de Administração Pública, e 14, da Comissão
de Meio Ambiente.

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Roberto Amaral, relator - Antônio Roberto -

Maria José Haueisen - Gil Pereira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 11 E 12, APRESENTADAS NO 10

TURNO, AO PROJETO DE LEI N°1.184/97
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.184197, do Governador do Estado, altera a

denominação da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM - para
Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG -,
dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

O projeto foi apreciado, em reunião conjunta, pelas Comissões de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade; de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que opinaram por sua aprovação.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, no Plenário, as
Emendas n°s 11 e 12, que vêm a esta Comissão para receber parecer.
Compete-nos, agora, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
As emendas apresentadas em Plenário versam sobre o seguinte:
Emenda n° 11 - Transformação da Superintendência de Administração e

Finanças em Diretoria de Administração e Finanças.
Emenda n° 12 - Mantém o nome da FEAM, substituindo a expressão

"Engenharia". Fica prejudicada por similaridade com emenda já apresentada
na Comissão de Meio Ambiente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 11 e pela

prejudicialidade da Emenda n° 12, apresentadas ao Projeto de Lei n°
1.184/97.

Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelrno

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.154/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Por meio da Mensagem n° 195197, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.184197, que altera a denominação
da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - para Fundação de
Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG -, dispõe sobre
sua reorganização e dá outras providências.

Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Chefe do Executivo
solicita que a matéria seja apreciada em regime de urgência.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 915197, o projeto será examinado
em reunião conjunta das Comissões supracitadas, nos termos do art. 222,
c/c O art. 103, do Regimento Interno.

Com a incumbência de nos pronunciarmos, preliminarmente, no tocante
aos aspectos jurídico-constitucionais pertinentes à matéria, passamos a fazê-
lo, fundamentados nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva alterar a denominação da FEAM e

reestniturar essa Fundação, propondo não só a criação de uma nova
estrutura orgânica, mas também a expansão de sua área de competência.

Prevê, ainda, em seu quadro de pessoal, a criação de 29 cargos de chefia
e de assessoramento intermediário, cuja investidura se fará por recrutamento
amplo ou limitado; a transformação dos cargos de direção superior; a criação
de dez cargos de analista de ciência e tecnologia e oito cargos de
pesquisador pleno, de provimento efetivo.

Trata-se de matéria que se insere no âmbito da competência do Estado
membro, que possui autonomia constitucional para promover a auto-
organização

A Constituição do Estado, conforme se infere de seu art 61, VIII, IX e XI,
atribui à Assembléia Legislativa a função de examinar as matérias que
dispõem, respectivamente, sobre a criação, a transformação e a extinção de
cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica e
fundacional; sobre servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, seu regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria civil e reforma e transferência de militar para a inatividade; e
sobre a criação, estruturação e definição de atribuições das Secretarias de
Estado.

Devem-se observar, ademais, as normas contidas no art. 66, III, "b", "c" e
"e", da Carta mineira, que estabelecem ser da competência privativa do
Governador do Estado inaugurar o processo legislativo no que conceme à
matéria referida no parágrafo anterior.

No tocante à iniciativa legislativa, portanto, utiliza-se o Governador do
Estado da prerrogativa que lhe é conferida expressamente pela Constituição
Estadual, amparado pelo poder discricionário que o referido diploma lhe
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atribui para dispor sobre a conveniência e a oportunidade de propor
alterações como as constantes no texto do projeto de lei em exame.

Sob o ponto de vista formal, pode-se verificar que a matéria não encontra
óbice jurídico a sua tramitação na Assembléia Legislativa.

Todavia, analisando cuidadosamente os dispositivos da proposição,
constatamos que o art. 24 pretende dar nova redação ao § 30 do art. 30 da
Lei n°11.179, de 1993, permitindo que os servidores das classes de músico,
bailarino e corista da Fundação Clóvis Salgado, em gozo de férias
regulamentares, férias-prêmio ou licença remunerada, percebam ajuda de
custo, antes vedada nessas condições.

O referido dispositivo, como se pode inferir, não guarda relação alguma
com a FEAM, razão pela qual entendemos que ele deve ser transformado
em projeto de lei autônomo.	 -

Assim, tendo em vista recente posicionamento desta Casa, fundamentado
no princípio da economia processual, apresentaremos projeto de lei que
tenha por escopo alcançar o mesmo resultado pretendido pelo art. 24 da
proposição em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.184/97 com a Emenda n°1, a seguir
redigida.

EMENDA N°1
Fica excluído o art. 24.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Maria José Haueisen -

Gil Pereira.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Chefe do Poder Executivo, o projeto de lei em tela tem como

objetivo alterar a denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - para Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais -
FEAM-MG -, dispor sobre sua reorganização e dar outras providências.

Publicada em 915197, a proposição, que tramita em regime de urgência, foi
distribuída às Comissões supracitadas para receber parecer.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria com a Emenda n° 1.

Encarregados de apreciar a proposição quanto ao mérito, passamos a
fundamentar o nosso parecer na forma que se segue.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo, basicamente, alterar a
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denominação da FEAM e reestruturar essa Fundação.
A referida reestruturação consiste, inicialmente, em criar nova estrutura

orgânica, formada por uma unidade colegiada, denominada Conselho
Curador, Presidência, 7 unidades administrativas e 15 divisões.

Outro aspecto relativo à reestruturação se refere à ampliação do âmbito de
competência da entidade, que, além de propor e executar a política de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, no que conceme à
prevenção e à correção da poluição ou da degradação ambiental provocada
por atividades poluidoras, passará a realizar estudos e pesquisas sobre
poluição, qualidade do ar, da água e do solo.

Além disso, a FEAM dará suporte aos municípios no tocante a implantação
e desenvolvimento de sistemas de gestão para a prevenção e a correção da
poluição ou da degradação ambiental, bem corno constituirá órgão seccional
de apoio do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

Em seu quadro de pessoal, foram criados 29 cargos de chefia e
assessoramento intermediário, de provimento em comissão, constantes no
Anexo II. Quanto aos cargos de direção superior, transformados de outros
previstos na legislação, foram relacionados no Anexo 1, onde constam,
também, os respectivos valores de fator de ajustamento. Foram acrescidos,
no Quadro de Pessoal de Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia, 10
cargos de Analista de Ciência e Tecnologia e 8 cargos de Pesquisador
Pleno, de provimento efetivo.

A FEAM passará, por via das medidas constantes no projeto, que fazem
parte do programa de modernização administrativa que vem sendo
desenvolvido pelo Poder Executivo, a contar com uma estrutura
organizacional mais racionalizada, o que, certamente, resultará em
considerável melhoria da sua eficiência.

Todas as medidas constantes no projeto merecem a nossa acolhida, haja
vista o fato de refletirem com fidelidade os anseios da população, que
reivindica, a cada dia, um Estado mais eficiente e capaz. A reorganização
que se propõe contribuirá, inquestionavelmente, para o aprimoramento da
atuação do poder público no que diz respeito à política ambiental em Minas
Gerais.

Contudo, após leitura atenta dos dispositivos da proposição, encontramos
algumas imperfeições e irregularidades, a seguir relacionadas, cujas
correções são propostas por meio de emendas, redigidas no final deste
parecer.

a) O inciso VII do art. 60 estabelece, entre as competências do Conselho
Curador da FEAM-MG, a aprovação do estatuto dessa Fundação e suas
alterações, com base em proposta encaminhada pela Presidência da
Fundação. Entendemos que esse dispositivo deve ser suprimido do projeto
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de lei, uma vez que o § 1 0 do art. 50 e o art. 23 da proposição dispõem que o
estatuto da FEAM-MG será aprovado por decreto do Governador do Estado.

b) O § 1 0 do art. 70 contém contradição, que emerge quando de sua leitura
em conjunto com o § 20 do mesmo artigo, que estabelece mandato de dois
anos para os membros do Conselho Curador, mas, simultaneamente, atribui-
lhes caráter de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado.
Visando a encontrar uma forma conciliatória entre as duas normas,
sugerimos a fusão dos dois parágrafos.
- e) O art. 90, por sua vez, dispõe que a convocação extraordinária do
Conselho Curador será feita por solicitação de 50% de seus membros.
Verifica-se a existência, nesse mandamento, de impropriedade quanto à
técnica legislativa, pois nos leva a indagar se a referida convocação poderia
ser feita também por mais de 50% de seus membros. A fim de não deixar
margem a dúvida, propomos seja alterada a redação do artigo,
acrescentando-se, antes da expressão "50%", a expressão "pelo menos".

d) O inciso VII do ai. 11 dispõe sobre matéria de cunho eminentemente
administrativo, cujas regras devem ser estabelecidas em estatuto ou
regulamento da entidade. Sugerimos, pois, a supressão desse dispositivo.

e) No ai. 20, em nome da boa técnica legislativa e visando à clareza de
comunicação com os cidadãos, é necessário constar que os cargos a que se
refere o dispositivo são de provimento em comissão, razão pela qual
propomos esse acréscimo.

O Por fim, em relação ao art. 21, que cria, no quadro a que se refere o
Anexo II da Lei n° 10.324, de 20112190, dez cargos de Analista de Ciência e
Tecnologia e oito cargos de Pesquisador Pleno, também é necessário
constar que todos os cargos são de provimento efetivo.

Por outro lado, em relação ao parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, consideramos pertinente a Emenda n° 1, de sua autoria, uma vez
que suprime dispositivo estranho ao objeto da proposição em análise.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.184/97 com as Emendas n°51, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2
a 7, apresentadas por esta Comissão na forma a seguir.

EMENDA N°2
Suprima-se o inciso VII do art. 6 0, renumerando-se o subseqüente.

EMENDA N°3
Substituam-se os § 1 0 e 20 do ai. 70 pelo seguinte § 1 0, renumerando-se o

subseqüente:
"Ai. 7°- ...................................................
§ 1 0 - Os membros designados do Conselho e seus respectivos suplentes

são nomeados pelo Governador do Estado para mandato de 2 (dois) anos,
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permitida a recondução por igual período.".
EMENDA N°4

Acrescente-se, no art. 90, antes da expressão "50%", a expressão "pelo
menos".

EMENDA N°5
Suprima-se o inciso VII do art. 11, renumerando-se os subseqüentes.

EMENDA N°6
Acrescente-se, no art. 20, após a expressão "os cargos", a expressão "de

provimento em comissão".
EMENDA N°7

Acrescente-se, no art. 21, após a expressão "Pesquisador Pleno", a
expressão "todos de provimento efetivo".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - José Henrique - Ivair

Nogueira - Gil Pereira.
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°1.184/97 altera a

denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - para
Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG -
dispõe sobre a sua reorganização e dá outras providências.

Procedendo ao exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição
e Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição e apresentou ao projeto a Emenda n° 1. Em
seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação e
apresentou as Emendas n°s 2 a 6. Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto
ao mérito da matéria.

Fundamentação
A FEAM vincula-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -; exerce a função de secretaria
executiva do COPAM, órgão ao qual presta assessoria técnica, com
competência para realizar estudos e pesquisas sobre meio ambiente; atua,
também, na fiscalização do cumprimento das leis, normas e padrões de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

Instituída em 1988, integrava o sistema estadual de ciência e tecnologia e
era constituída de Conselho Curador, Diretoria Executiva, Presidência e três
Diretorias. O Conselho Curador é o responsável pela orientação geral dos
trabalhos da Fundação, por seu regimento e demais regulamentos. Em 1990,
foi criada a Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia, cujo quadro de
funções públicas, ao ser unificado, englobou o pessoal da FEAM. Com a
promulgação da Lei n° 11.903, de 1995, a fundação passou a vincular-se á
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SEMAD, estando previsto que o Poder Executivo encaminharia à
Assembléia Legislativa projeto de lei para reorganizara entidade.

Com a reorganização dos órgãos ligados à área de meio ambiente,
segundo a análise do Legislativo, será estabelecida uma nova estrutura
orgânica para a Fundação, inclusive uma estrutura intermediária, ampliando-
se sua atuação mediante a realização de estudos e pesquisas sobre
poluição, qualidade do ar, da água e do solo. Na condição de órgão seccional
de apoio ao COPAM, a FEAM terá por finalidade fundamental propor e
executar a política de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente
no que conceme à prevenção e à correção da poluição ou da degradação
ambiental, provocada por atividades poluidoras, e atuar no licenciamento
dessas, nos termos de regulamento.

A estrutura orgânica proposta terá Conselho Curador, Presidência,
Gabinete, três assessorias (sendo uma de educação e extensão ambiental),
três Diretorias e uma Superintendência. As unidades administrativas
contarão com um total de 15 divisões. A competência e a descrição das
unidades relacionadas serão estabelecidas no estatuto da Fundação, por
meio de decreto.

O Conselho Curador, que define as normas gerais e regras de
administração da Fundação, será composto por seis membros natos e cinco
designados. Entre os primeiros, estão o Secretário da SEMAD, que será seu
Presidente; o Presidente da FEAM-MG; um Superintendente e três Diretores.
Entre os designados, relacionam-se dois representantes de entidades civis
ambientalistas, dois de entidades representativas de setores econômicos e
um dos servidores da Fundação.

A nova estrutura poderá ser mais significativa do ponto de vista da atuação
da instituição, o que poderá propiciar maior beneficio para o meio ambiente
no Estado de Minas Gerais. Fundamentalmente, porém, permanece
exercendo sua competência no campo das normas, dos estudos técnicos e
do assessoramento para a execução da política de meio ambiente, dispondo
de um corpo com formação técnica variada. Nesse sentido, não vemos como
essencial a mudança de denominação da entidade para Fundação de
Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais, opinião partilhada com
setores ligados ao meio ambiente que sobre a questão opinaram. Com a
finalidade de conservar o nome atual da entidade, apresentamos uma
emenda na conclusão deste parecer.

As emendas apresentadas nas outras Comissões não alteram o conteúdo
das atribuções e competências reservadas à Fundação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.184/97

com as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 2 a 7, da
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Comissão de Administração Pública; 8 e 9, a seguir redigidas.

EMENDA N°5
Substitua-se, no corpo do projeto e nos respectivos anexos, a expressão

"Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente" por "Fundação
Estadual do Meio Ambiente' e dê-se ao art. 1°a seguinte redação:

"Art. V - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM-MG -, instituída
pelo Decreto n° 28.163, de 6 de junho de 1955, nos termos da Lei n° 9.525,
de 29 de dezembro de 1987, entidade com personalidade jurídica de direito
público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e
domicilio na Capital do Estado, vincula-se à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único - As expressões Fundação e FEAM-MG equivalem à
denominação legal de Fundação Estadual do Meio Ambiente, para efeito
desta lei.".

EMENDA N°9
Dê-se ao art. 9 0 a seguinte redação:
"Art. 90 - O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, conforme o

regimento e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou
por solicitação de, pelo menos, metade de seus membros.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Ronaldo Vasconcellos

- José Henrique.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço altera a

denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - para
Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG -,
dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

Foi o projeto encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para ser examinado em regime de urgência, nos termos dos
arts. 69 da Constituição do Estado e 220 do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria e
apresentou ao projeto a Emenda n° 1. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação com as Emendas nos 2 a

: 7, por ela apresentada. O projeto foi, então, encaminhado à Comissão de
Meio Ambiente, que opinou pela sua aprovação e apresentou as Emendas
nos 8e9.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação
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O projeto em pauta propõe a reorganização da atual Fundação Estadual do

Meio Ambiente - FEAM -, redefinindo suas finalidades, competências, sua
organização, seus aspectos patrimoniais e outros. Altera, também, a
denominação da entidade para Fundação de Engenharia do Meio Ambiente
de Minas Gerais - FEAM-MG.

Na lei orçamentária atual, a FEAM conta com receitas orçamentárias no
valor de R$11.914.480,00. Desse montante, destaca-se a receita de serviços
de consultoria, de assistência técnica e de análise de projetos, no valor de
R$1.932.000,00 e as receitas oriundas de transferências correntes do
Estado, no montante de R$ 9.099.720,00. Analisando as despesas da
entidade, vemos que 39% dos recursos obtidos são aplicados em despesas
com pessoal, 46% em outros custeios, principalmente contratação de
serviços de terceiros e encargos, e o restante, 15%, é destinado às despesas
de capital.

Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário, o Capítulo IV da proposição
trata do patrimônio e da receita da entidade, apontando as origens de
recursos da Fundação. O Capitulo V, que trata do regime econômico e
financeiro, reafirma o princípio da unidade orçamentária e ressalta que a
Fundação deve prestar contas, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais.

Outro ponto a ser destacado é a criação de 49 cargos na entidade, sendo
27 de recrutamento limitado e 22 de recrutamento amplo. No art. 19, é
modificada a estrutura dos cargos de direção da FEAM. Tal mudança traz
um aumento real nos vencimentos dos atuais Diretores e cria mais dois
cargos de direção superior. Com a reestruturação, as despesas com pessoal
- cargos de direção - aumentam em, aproximadamente, R$7.000,00.

O art. 20 cria 29 novos cargos, destinados ao atendimento da estrutura
intermediária da Fundação, acarretando um aumento mensal de despesas
com pessoal da ordem de R$35.000,00.

O art. 21 acrescenta ao Quadro de Pessoal de Carreira de Atividades de
Ciência e Tecnologia da FEAM dez cargos de Analista de Ciência e
Tecnologia e oito cargos de Pesquisador Pleno, trazendo um aumento de
despesa de pessoal da ordem de R$14.500,00.

No total, a nova reestruturação provoca um aumento de despesas de
pessoal de, aproximadamente, R$ 56.500,00 mensais, o que representa 22%
da atual despesa da entidade com pessoal.

Outrossim, no intuito de aperfeiçoar o projeto, apresentamos a Emenda n°
2, que dá nova redação ao art. 22 da proposição.

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

1.184197, no 1 0 turno, com as Emendas n° 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça; 2 a 7, da Comissão de Administração Pública; 5 e 9, da Comissão
de Meio Ambiente, e n°10, a seguir redigida.

EMENDA N°10
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários decorrentes

desta lei, realizadas à conta de recursos ordinários livres do Tesouro
Estadual, não poderão exceder o montante definido para cada exercício
financeiro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira,
respeitando-se as disposições da lei de diretrizes orçamentárias para cada
exercício financeiro.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gil Pereira, relator - Ivair Nogueira - Maria

José Haueisen.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5195

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 5195, de autoria do Deputado Marcos Helênio, que

institui o Programa Estadual de Apoio a Comunidades Carentes e de
Incentivo à Criação de Novos Postos de Trabalho - PRÓ-COMUNIDADE -,
foi aprovado no 20 tumo, 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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 5195
Institui o Programa Estadual de Apoio a Comunidades Carentes e de

Incentivo à Criação de Novos Postos de Trabalho - PRÓ-COMUNIDADE.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Programa Estadual de Apoio a Comunidades

Carentes e de Incentivo à Criação de Novos Postos de Trabalho - PRO-
COMUN IDADE.

Art. 20 - O PRÓ-COMUNIDADE tem como objetivo promover a melhoria da
qualidade de vida das populações carentes, em especial as residentes em
vilas e favelas dos grandes conglomerados urbanos, por meio,
principalmente, do incentivo à realização de obra por pessoa jurídica em
débito com o Estado.

§ 1 0 - A pessoa jurídica a que se refere este artigo não poderá estar inscrita
na dívida ativa, e o seu débito com o Estado deverá ter sido apurado até a
data de publicação desta lei.

§ 20 - O montante dos recursos financeiros investidos pela pessoa jurídica
na realização da obra será abatido de seu débito com o Estado.
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Art. 3° - Para a consecução dos seus objetivos, o PRO-COMUNIDADE

promoverá ações de assistência às populações carentes nas seguintes
áreas:

- saneamento básico;
II - saúde;
III - abastecimento;
IV - educação;
V - habitação;
VI - infra-estrutura urbana;
VII - cultura;
VIII - esporte e lazer.
Parágrafo único - A mão-de-obra a ser utilizada na execução dos projetos

do PRO-COMUNIDADE deve ser contratada, prioritariamente, no âmbito da
comunidade a ser beneficiada.

Art. 4°- Os recursos do PRO-COMUNIDADE são provenientes de:
- dotações consignadas no Orçamento do Estado;

II - convênios firmados com instituições públicas ou privadas;
III - convênios firmados com organismos internacionais;
IV - doações de qualquer natureza.
Art. 50 - O PRÓ-COMUNIDADE será gerenciado por um conselho gestor

composto, de forma paritária, por representantes do Poder Executivo e da
sociedade civil organizada.	 -

Art. 60 - Compete ao conselho gestor do PRO-COMUNIDADE:
- elaborar projetos de interesse comunitário;

II - examinar os projetos apresentados, sob o ponto de vista da viabilidade
econômica, financeira e operacional;

III - selecionar os projetos a serem executados;
IV - fixar o limite máximo de recursos a serem aplicados em cada projeto;
V - acompanhar a execução financeira e operacional dos projetos;
VI - analisar a prestação de contas dos recursos financeiros empregados

na execução dos projetos.
Ali. 70 - Para participar do Programa, a pessoa jurídica a que se refere o

ali. 20 deve habilitar-se à execução de projetos elaborados pelo conselho
gestor ou apresentar projeto de melhoria que atenda a interesses
comunitários nas áreas de atuação previstas no art. 30.

Parágrafo único - A pessoa jurídica poderá apresentar somente 1 (um)
projeto, cujo custo máximo será fixado na forma estabelecida na
regulamentação desta lei.

Ali. 80 - Para candidatar-se aos benefícios do Programa, a comunidade
deverá encaminhar projeto, por intermédio de seus representantes, ao
conselho gestor do PRÓ-COMUNIDADE.
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Art. 90 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 10- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Wilson Pires, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 10195

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 10195, de autoria de 113 dos

membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Miguel Martini, dá nova redação ao inciso XXIII do art. 62 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 20 turno com a Emenda n° 1 ao vencido no 1 0 tumo, vem,
agora, a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada â matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N°10/95
Dá nova redação ao inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Ari. 1 0 - O inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 62-....
XXIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a

escolha:
a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador do

Estado;
b) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo Governador do

Estado, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa Social;
c) de interventor em município;	 -
d) dos Presidentes das entidades da administração pública indireta, dos

Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro estadual;
e) de titular de cargo, quando a lei o determinar.".
Art. 20 - Esta emenda â Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Wilson Pires, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 658196
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei no 658196, de autoria da Deputada Maria Olivia, que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pedro Teixeira o
imóvel que especifica, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda n° 1 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , 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° 658196
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pedro Teixeira

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Pedro Teixeira o imóvel constituído por terreno com área de 2.000m 2 (dois
mil metros quadrados), situado nesse município, no lugar denominado Boa
Vista, registrado em 16 de janeiro de 1965, sob o n° 11.039, a Os. 246 do
livro 3-H, de transcrição de transmissões, do Cartório de Registro de Imóveis
do Município e Comarca de Lima Duarte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o

parágrafo único do art. 1° e o art. 2 0 da Lei n° 11.654, de 21 de novembro de
1994.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Wilson Pires.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 865/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 665196, de autoria da Comissão de Agropecuária e
Política Rural, que dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a
conservação do solo agrícola e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, 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° 665196
Dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a conservação do solo

agrícola e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 solo agrícola é bem de interesse comum a todos os habitantes
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do Estado, cabendo ao poder público disciplinar o seu uso, ocupação e
conservação.

Parágrafo único - O proprietário de fração do solo agrícola é o responsável
direto por sua conservação e pela otimização de sua exploração econômica.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se solo agrícola a camada
superficial da crosta terrestre adequada à exploração agrossilvipastoril e à
conservação de recursos naturais, sobretudo dos recursos hídricos.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, por meio de órgão colegiado
interinstitucional, com participação paritária do poder público e da sociedade
civil:

- definir a política estadual de conservação de solos;
II - aprovar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solos;
III - estabelecer diretrizes para a criação de comissões regionais e

municipais de conservação de solos;
IV - definir regiões prioritárias para a conservação de solos e identificar

áreas de risco de erosão e desertificação e de preservação de mananciais,
com vistas à sua recuperação e proteção;

V - sugerir medidas de incentivo à implementação de planos de manejo e
conservação de solos e de recuperação de solos degradados;

VI - recomendar a tecnologia e o sistema de produção vegetal e animal a
serem adotados em cada região prioritária;

VII - julgar os recursos apresentados, conforme o disposto no § 1 0 do art. 70

desta lei.
Art. 4°- A utilização do solo agrícola, nas áreas consideradas prioritárias ou

de risco, nos termos do inciso IV do art. 30 desta lei, fica condicionada à
aprovação de plano técnico de manejo elaborado conforme as
recomendações do órgão responsável pela condução da política de
conservação do solo no Estado.

§ 1° - O plano técnico a que se refere o "caput" deste artigo será elaborado
por profissional legalmente habilitado.

§ 20 - Será assegurada assistência técnica gratuita para a elaboração do
plano técnico de manejo de área explorada sob regime de agricultura
familiar, com recomendação de tecnologia compatível com sua realidade
socioeconômica e ambiental.

Art. 50 - Para o planejamento do uso adequado do solo agrícola, a unidade
de referência será a sub-bacia hidrográfica, independentemente das divisas
ou dos limites das propriedades rurais.

Art. 60 - O Poder Executivo criará, na estrutura de órgão ou entidade ligada
à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de publicação desta lei,
serviço especifico de conservação de solos, com a finalidade de:
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- identificar áreas de risco iminente de erosão e desertificação e de

degradação de mananciais, estabelecendo critérios técnicos de recuperação
e preservação;

II - elaborar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solos;
III - desenvolver programas de treinamento em uso, manejo e conservação

de solos para técnicos, agricultores e trabalhadores rurais;
IV - levantar, sistematizar e divulgar as tecnologias existentes bem como

as experiências desenvolvidas, em especial as que se adaptem às condições
ecológicas e socioeconômicas das áreas de exploração sob regime de
agricultura familiar;

V - realizar programas educativos sabre uso, manejo e conservação de
solos;

VI - implantar redes de monitoramento da qualidade dos solos;
Vil - fiscalizar a utilização do solo agrícola, com base no plano técnico

específico.
Parágrafo único - O Plana Estadual de que trata o inciso II deste artigo

será elaborado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
publicação desta lei e será revisto a cada 3 (três) anos.

Art. 70 - O descumprimento do disposto nesta lei, conforme a natureza e o
grau da infração, a extensão do dano, a área ou a região de ocorrência,
sujeita o infrator às seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 2 (duas) a 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais de Referência -

UFIR5 -, a ser calculada nos termos do decreto regulamentador;
III - suspensão do acesso aos benefícios dos programas de apoio mantidos

pelo poder público estadual.
§ 1°- Das penalidades definidas no "caput" deste artigo caberá recurso ao

órgão colegiado mencionado no art. 30 desta lei.
§ 20 - A aplicação das penalidades previstas neste artigo será precedida de

ação educativa, garantida a assistência técnica gratuita à agricultura familiar.
Art. 80 - A obra realizada pelo poder público ou por seu delegatário em

propriedade rural particular obedecerá a um plano de controle de erosão e de
suas conseqüências, sem prejuízo do estipulado no Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -, previstos
por lei.

Parágrafo único - O plano de controle a que se refere o "capul" deste artigo
conterá previsão de indenização ao proprietário, em caso de dano decorrente
da obra executada em sua propriedade.

Art. 90 - Ao profissional legalmente habilitado, quando comprovadamente
em serviço de coleta e análise de dados para fins científicos ou de
diagnóstico do meio natural, será concedida licença para coletar material,
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experimentar tratamentos de solos e promover escavações.

Art. 10- Os programas de assentamento destinados à agricultura familiar e
os de colonização seguirão plano de manejo e conservação de solo que será
elaborado e terá sua execução assistida pelo órgão responsável pelo
programa.

Art. 11 - A recuperação de área em processo adiantado de degradação ou
desertificação é de responsabilidade do causador do dano.

§ 1 1 - O poder público estadual ou municipal, mediante consentimento do
proprietário ou autorização judicial, poderá, nos casos em que o responsável
pelo dano se recuse a fazê-lo, executar as obras necessárias à recuperação
da área degradada, independentemente de desapropriação.

§ 20 - As despesas decorrentes das obras de recuperação de que trata o
parágrafo anterior serão cobradas daquele que causou o dano, na forma do
regulamento desta lei, assegurada á agricultura familiar linha de crédito
especifica para o financiamento das obras.

§ 30 - A área recuperada que não apresente condições de aproveitamento
agrícola será declarada de preservação permanente pelo poder público, que
estabelecerá as restrições a seu uso.

Art. 12- As práticas e os procedimentos necessários ao cumprimento desta
lei, consoante o plano técnico especifico, terão prioridade nas linhas de
financiamento das entidades oficiais de crédito, bem como naquelas cuja
liberação dependa de ação do poder público estadual.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados de sua publicação.

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.182197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.182/97, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - e dá outras providências, foi aprovado em turno único com as
Emendas n°s 1 a 10, 12, 13, 14, 16 e 21 e com as subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n°s 11, 19 e 22.

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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.182/97
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Dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental

- COPAM - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 10 - O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, instituído
pelo Decreto n° 18.466, de 29 de abril de 1977, e alterado pela Lei n o 9.514,
de 29 de dezembro de 1987, passa a ser regido por esta lei.
- Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a sigla COPAM e a palavra

Conselho equivalem à denominação Conselho Estadual de Política
Ambiental.

Art. 20 - O Conselho é órgão normativo, colegiado, consultivo e
deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

MI. 3° - O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas,
normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter
operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos
recursos ambientais, bem como sobre a sua aplicação pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio das
entidades a ela vinculadas, dos demais órgãos seccionais e dos órgãos
locais.

§ 1 0 - São considerados órgãos seccionais os órgãos ou as entidades da
administração pública estadual cujas atividades estejam associadas às de
proteção e controle do uso dos recursos ambientais.

§ 20 - São considerados órgãos locais os órgãos ou as entidades
municipais responsáveis pelas atividades referidas no parágrafo anterior nas
suas respectivas jurisdições.

Art. 40 - Compete ao COPAM:
- definir as áreas em que a ação do governo relativa à qualidade

ambiental deva ser prioritária;
II - estabelecer normas técnicas e padrões de proteção e conservação do

meio ambiente, observadas a legislação federal e a estadual, bem corno os
objetivos definidos nos Planos de Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado;

III - compatibilizar planos, programas e projetos potencialmente
modificadores do meio ambiente com as normas e padrões estabelecidos
pela legislação ambiental vigente, visando à garantia da qualidade de vida e
dos direitos fundamentais da sociedade e do indivíduo;

IV - estabelecer diretrizes para a integração dos municípios, mediante
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convênio, na aplicação das normas de licenciamento e fiscalização
ambiental;

V - determinar ações para o exercício do poder de polícia administrativa e
para os casos de infração à legislação de proteção, conservação e melhoria
do meio ambiente e de gestão dos recursos ambientais;

VI - aplicar penalidades, por intermédio do Plenário ou das Câmaras
Especializadas e dos órgãos seccionais, no âmbito de sua competência,
observada a legislação vigente;

VII - responder a consultas sobre matéria de sua competência, orientar os
interessados e o público em geral quanto à aplicação de normas e padrões
de proteção ambiental e divulgar relatório sobre qualidade ambiental;

VIII - analisar, orientar e licenciar, por intermédio do Plenário, das Câmaras
Especializadas e dos órgãos seccionais de apoio, no âmbito do Estado, a
implantação e a operação de atividade efetiva ou potencialmente poluidora
ou degradadora do meio ambiente, determinando igualmente a
relocalização, a suspensão ou o encerramento dessas atividades, quando
necessário, ouvido o órgão seccional competente;

IX - discutir e propor programas de fomento à pesquisa aplicada à área
ambiental, bem como projetos de desenvolvimento sustentável;

X - homologar acordos, visando à transformação de penalidade pecuniária
em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental,
além das exigidas em lei;

XI - aprovar relatórios de impacto ambiental;
XII - aprovar seu regimento interno;
XIII - propor ao Executivo a criação e a extinção das Câmaras

Especializadas, bem como instituir e extinguir comissões técnicas para
análise de temas específicos, quando se fizer necessário, por meio de
deliberação;

XIV - atuar conscieritizando a sociedade acerca da necessidade de
participação no processo de proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente, com vistas ao uso sustentado dos recursos naturais;

XV - decidir, em grau de recurso, como última instância administrativa,
sobre as penalidades aplicadas por infração à legislação ambiental, após
pedido de reconsideração indeferido na esfera competente;

XVI - estabelecer normas técnicas e padrões de qualidade de combustíveis
para veículos automotores comercializados no Estado;

XVII - exercer as atividades correlatas que lhe forem delegadas.
Art. 50 - A outorga do direito de uso das águas, para empreendimentos de

grande porte e potencial poluidor, compete, na falta do Comitê da Bacia
Hidrográfica, ao COPAM, por meio de suas câmaras, com apoio e
assessoramento técnico do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM.
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Parágrafo único - Para os demais empreendimentos, a outorga do direito

de uso das águas compete ao IGAM.
Capítulo III

Da Estrutura
Art. 60 - O COPAM tem a seguinte estrutura:

- Presidência;
II - Plenário;
III - Câmaras Especializadas;
IV - Secretaria Executiva.
§ 1° - A Presidência é exercida pelo Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
§ 20 - O Plenário é o órgão superior de deliberação do COPAM.
§ 30 - As Câmaras Especializadas são apoiadas e assessoradas

tecnicamente pelo órgão seccional competente, ao qual incumbe prover os
meios necessários ao seu funcionamento.

§ 40 - A função de Secretário Executivo do COPAM é exercida pelo
Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com
apoio da Superintendência de Política Ambiental e das entidades vinculadas
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 50 - O Poder Executivo estabelecerá, em decreto, as regras de
funcionamento e a composição do COPAM, observada a representação
paritária entre o poder público e a sociedade civil e assegurada a
participação dos setores produtivos, técnico-científicos e de defesa do meio
ambiente.

§ 60 - A composição, as atribuições e o funcionamento do COPAM,
inclusive de sua Secretaria Executiva, serão aqueles previstos no Decreto n°
22.656, de 6 de janeiro de 1983, e em suas alterações posteriores, até data a
ser fixada pelo decreto previsto no parágrafo anterior.

Capitulo IV
Disposições Finais

Art. 70 -	inciso II do art. 16 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16- ...........................................
II - multa de 379,11 (trezentos e setenta e nove vírgula onze) a 70.000

(setenta mil) UFIRs, observado o disposto no art. 15 desta lei-".
Art. 80 - O produto da arrecadação de multa aplicada pela Fundação

Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, pelo Instituto Estadual de Florestas -
IEF -, pelo IGAM ou pelo COPAM constituirá receita do órgão seccional
vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, responsável pela autuação e o respectivo processo
administrativo.
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Art. 90 - Os órgãos seccionais de apoio ao COPAM instituirão os

emolumentos e outros valores pecuniários, necessários à aplicação da
legislação do meio ambiente e de gestão dos recursos hídricos, ai incluídos
os custos operacionais relacionados com as atividades de licenciamento
ambiental.

§ 1 0 - Os valores correspondentes às etapas de vistoria e análise para o
licenciamento ambiental serão fixados em resolução do Secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, observados os
parâmetros estabelecidos pelo art. 15 da Lei n° 9.525, de 29 de dezembro de
1987.

§ 20 - Ficam mantidos, até a publicação da resolução prevista no § 1 0, os
valores fixados pelo COPAM, vigentes na data da publicação desta lei.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Amaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.184/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.184197, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre a reorganização da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as
Emendas n°s 1 a 11.

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 art. 270, §
1 0 , 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 NO 1.184197
Dispõe sobre a reorganização da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM-, instituída pelo
Decreto n°28.163, de 6 de junho de 1988, nos termos da Lei n°9.525, de 29
de dezembro de 1987, entidade com personalidade jurídica de direito
público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e
domicílio na Capital do Estado, vincula-se á Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as expressões Fundação e
FEAM equivalem à denominação legal da Fundação Estadual do Meio
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Ambiente.

Art. 2° - A FEAM integra, no âmbito estadual e na esfera de sua
competência, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -, criado
pela Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981.

Capítulo li
Da Finalidade e da Competência

Art. 3° - A FEAM tem por finalidade propor e executar a política de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no que conceme à
prevenção e à correção da poluição ou da degradação ambiental provocada
por atividade poluidora, bem como promover e realizar estudos e pesquisas
sobre poluição, qualidade do ar, da água e do solo.

AI. 40. Compete à FEAM:
- pesquisar, monitorar e diagnosticar a poluição ou a degradação

ambiental;
II - desenvolver pesquisas, estudos, sistemas, normas, padrões, bem como

prestar serviços técnicos destinados a prevenir e corrigir a poluição ou a
degradação ambiental;

III - desenvolver atividades informativas e educativas visando à
compreensão, por parte da sociedade, dos problemas ambientais
relacionados à poluição ou à degradação ambiental;

IV - apoiar os municípios na implantação e no desenvolvimento de
sistemas de gestão destinados a prevenir e corrigir a poluição ou a
degradação ambiental;

V - fiscalizar o cumprimento da legislação de controle da poluição ou da
degradação ambiental, podendo aplicar penalidades;

VI - atuar em nome do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
-, nos termos de regulamento, no licenciamento de fonte ou atividade
poluidora ou degradadora do meio ambiente;

VII - atuar junto ao COPAM como órgão seccional de apoio, nas matérias
de sua competência;

VIII - exercer outras atividades correlatas.
Capítulo III

Da Organização
AI. 5°- A FEAM tem a seguinte estrutura orgânica:

- Unidade Colegiada:
- Conselho Curador;
II - Unidade de Direção Superior:
- Presidência;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
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c) Assessoria de Educação e Extensão Ambiental;
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
e) Diretoria de Atividades Industriais e Minerárias:
1) Divisão de Indústria Química e Alimentícia;
2) Divisão de Indústria Metalúrgica e de Minerais Não Metálicos;
3) Divisão de Extração de Minerais Metálicos;
4) Divisão de Extração de Minerais Não Metálicos;
O Diretoria de Atividades de Infra-Estrutura:
1) Divisão de Saneamento;
2) Divisão de Projetos Urbanísticos e Infra-Estrutura de Transporte;
3) Divisão de Infra-Estrutura de Energia e Irrigação;
g) Diretoria de Qualidade Ambiental:
1) Divisão de Avaliação e Planejamento Ambiental;	 -
2) Divisão de Qualidade da Agua e do Solo;
3) Divisão de Qualidade do Ar;
4) Divisão de Normas e Padrões;
h) Diretoria de Administração e Finanças:
1) Divisão de Recursos Humanos;
2) Divisão de Contabilidade e Finanças;
3) Divisão Administrativa;
4) Divisão de Documentação e Informação.
§ 1 0 - A competência das unidades administrativas previstas neste artigo

será estabelecida no estatuto da Fundação, aprovado em decreto.
§ 20 - Os cargos de Presidente, Diretor, Chefe de Gabinete e Assessor-

Chefe são de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado.
Seção 1

Do Conselho Curador
Art. 60 - Ao Conselho Curador da FEAM, unidade colegiada de direção

superior da Fundação, compete:
- definir as normas gerais de administração da Fundação, tendo em vista

seus objetivos e suas áreas de atividades;
II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento anual;
III - deliberar sobre a prestação de contas anual da Fundação;
IV - orientar a política patrimonial e financeira da Fundação;
V - decidir, em última instância, recursos interpostos contra decisões da

Presidência e da Diretoria, em matéria de ordenamento interno da Fundação;
VI - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto da Fundação;
VII - elaborar o seu regimento interno.
Art. 7°- O Conselho Curador da FEAM tem a seguinte composição:

- membros natos:
a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
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que é o seu Presidente;

b) Presidente da FEAM, que é o seu Vice-Presidente;
c) Diretor de Administração e Finanças, que é o seu Secretário;
d) Diretor de Atividades Industriais e Minerárias;
e) Diretor de Atividades de Infra-Estrutura;
o Diretor de Qualidade Ambiental;
II - membros designados:
a) 2 (dois) representantes das entidades civis ambientalistas, por elas

indicados em lista sêxtupla;
b) 2 (dois) representantes das entidades, de âmbito estadual,

representativas de setores econômicos, indicados em lista sêxtupla;
c) 1 (um) representante dos servidores da Fundação, por eles indicado em

lista tríplice.
§ 1 0 - Os membros designados do Conselho e seus suplentes são

nomeados pelo Governador para mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução por igual período.

§ 20 - A função de membro do Conselho Curador é considerada de
relevante interesse público.

Art. 80 - O Presidente do Conselho terá direito, além de voto comum, ao de
qualidade.

Art. 90 - O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, conforme o
estabelecido em regimento e, extraordinariamente, quando convocado pelo
seu Presidente ou por solicitação de pelo menos metade de seus membros.

Seção II
Da Presidência e da Direção da FEAM

Art. 10-A FEAM é dirigida por 1 (um) Presidente e 4 (quatro) Diretores, a
quem compete:

- organizar os planos e programas de trabalho anuais e plurianuais da
Fundação;

II - preparar a proposta orçamentária anual;
III - opinar sobre normas regulamentares da Fundação;
IV - elaborar o relatório de atividades da Fundação.
Art. 11 - Compete ao Presidente da Fundação:

- administrar a FEAM, praticando os atos de gestão necessários, e
exercer a coordenação das diretorias e assessorias imediatas;

II - representar a Fundação, ativa e passivamente, em juízo e fora dele;
III - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e deliberações do

Conselho Curador, bem como a legislação pertinente ás fundações de direito
público;

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V - baixar portarias e outros atos, no limite de sua competência;
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VI - designar, entre os Diretores, o seu substituto eventual;
VII - articular-se com entidades e órgãos públicos ou privados para a

consecução dos objetivos da FEAM, celebrando convênios, contratos e
outros ajustes;

VIII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas
anual.

Capítulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 12- O patrimônio da Fundação é constituído de:
- bens e direitos que possua na data de publicação desta lei ou que venha

a adquirir;
II - doação, legado e auxílio recebidos de pessoa física ou jurídica,

nacional, estrangeira ou internacional.
Art. 13- Constituem receita da Fundação:

- dotação consignada no orçamento do Estado;
II - auxílio e subvenção de órgão ou entidade pública ou privada, nacional,

estrangeira ou internacional;
III - renda resultante da prestação de serviços na sua área de atuação;
IV - recursos provenientes de serviços de vistoria e análise prestados na

instrução de processos de licenciamento ambiental;
V - receita proveniente de emolumentos, multas, taxas, cadastros e

registros;
VI - receita patrimonial e de qualquer fundo instituído por lei;
VII - rendas eventuais.
Parágrafo único - E vedado à FEAM realizar despesa que não se refira a

serviço e programa na área de sua competência, podendo, entretanto,
incentivar e apoiar entidade associativa, educativa e cultural que contribua
para a consecução de sua finalidade.

Capítulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 14 - O exercício financeiro da Fundação coincide com o ano civil.
Art. 15- O orçamento da Fundação é uno e anual e compreende todas as

receitas e despesas dispostas por programa.
Art. 16 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de Contas do

Estado os balanços e demais demonstrativos de suas atividades.
Capítulo VI

Do Pessoal e dos Cargos
Ad. 17 - O regime jurídico dos servidores da FEAM é o referido no

parágrafo único do art. 1° da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 18 - O Quadro Especial de Pessoal da FEAM compõe a carreira de

Ciência e Tecnologia, conforme o disposto na Lei n° 10.324, de 20 de
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dezembro de 1990.

Art. 19 - O Anexo X da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa a
vigorar na forma do Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - Os titulares dos cargos de Presidente e Diretor,
constantes no Anexo 1 desta lei, percebem, além do vencimento, verba anual
a título de pró-labore, conforme legislação específica.

Art. 20 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da FEAM, os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo II desta lei, destinados ao
atendimento da estrutura intermediária da Fundação.

Art. 21 - Ficam acrescidos, no quadro a que se refere o Anexo II da Lei n°
10.324, de 20 de dezembro de 1990, 10 (dez) cargos de Analista de Ciência
e Tecnologia e 8 (oito) cargos de Pesquisador Pleno, todos de provimento
efetivo, destinados ao Quadro de Pessoal da FEAM.

Capítulo VII
Disposições Finais

Art. 22 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários decorrentes
desta lei, realizadas à conta de recursos ordinários livres do Tesouro
Estadual, não poderão exceder o montante definido para cada exercício
financeiro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira,
respeitando-se as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para cada
exercício financeiro.

Art. 23 - No prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação
desta lei, o Poder Executivo aprovará, em decreto, o estatuto da FEAM.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.25 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 20,

o § 40 do art. 30 , o art. 60, o inciso 1 do ar[. 7 0 e os arts. 80 , 90 e 10 da Lei n°
9.525, de 29 de dezembro de 1987.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Wilson Trápia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

ANEXO 1
(a que se refere o art. 19 da Lei n°, de de de 1997)

&&&&

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°26
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 10/7197, na

pág. 70, col. 1, onde se é:
"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais", leia-se:
"A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais".

ANEXO X
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(art. 20 da Lei n°10.623, de 16 de janeiro de 1992)

DO MEIO AMBIENTE - FEAM
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ANEXO II
(a que se refere o art. 20 da Lei n°, de de de 1997)

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
CARGOS DE CHEFIA E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO

Denomi Quanti Recrutam Nível/
nação dade	ento	Grau

Amp Limil
lo ado

Gerente 15	8	7	9/O
de
Divisão
Auditor	01	01	-	9/C
Assesso 02	02	-	9/C
r Ii
Assesso 06 06 -	9/A
ri______
Secretá 01	01	-	8/E
da da
Presidê
aGia	______
Secretã 04 02 02 7/E
ria de
Diretori
a

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.218/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.218/97, do Governador do Estado, que estabelece as
diretrizes para o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
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Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1998, foi aprovado
em turno único, com as Emendas n°s7 a 9, 12, 13, 16, 24, 37,47 e 51 a 58 e
com as subemendas que receberam o n o i às Emendas n°54, 5, 14, 15, 17,
18, 26, 28,30,31, 38, 48 e 49.

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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.218/97
Estabelece as diretrizes para o Orçamento Fiscal e o Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de
1998.

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

Disposição Preliminar
Art. 10 - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no art. 155 da

Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 1998, que compreendem:

- as diretrizes gerais para a administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
111 - as ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério

Público e do Tribunal de Contas;
IV - as disposições sobre alterações da legislação tributária e tributário-

administrativa;
V - a política de aplicação das agências financeiras oficiais;
VI - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de

crédito;
VII - as disposições finais.

Capítulo II
Das Diretrizes Gerais para a Administração Pública Estadual

Art. 20 - Constituem diretrizes gerais para a administração pública estadual:
- dar precedência, na alocação de recursos no Orçamento para 1998, no

âmbito do Poder Executivo, aos Programas Estruturantes e Prioritários,
detalhados no Plano Plurianual de Ação Governamental e no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado;

II - gerar superávit primário com receita corrente ordinária suficiente para
atender ao serviço da dívida, de forma a alcançar o equilíbrio operacional no
exercício de 1998.

Capítulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento
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Seção 1

Disposições Gerais
Art. 30 - A lei orçamentária para o exercício de 1998, que compreende o

Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, as metas e
as prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e
nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de
1964.

Art. 40 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orçamentária
anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Parágrafo único - Na projeção de despesas e estimativa de receita, a lei
orçamentária anual não conterá fator de correção decorrente de variação
inflacionária.

Art. 50 - Os critérios utilizados para a estimativa das receitas do Orçamento
Fiscal serão explicitados na mensagem que encaminhar à Assembléia
Legislativa o projeto de lei orçamentária.

Art. 60 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e dos órgãos e
entidades do Poder Executivo, para fins de elaboração do projeto
orçamentário, serão enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral até o dia 11 de agosto de 1997.

Parágrafo único - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste
artigo serão elaboradas segundo preços correntes.

Art. 70 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação de
recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do disposto no
art. 160, III, "b", da Constituição do Estado, não poderão incidir sobre:

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

recursos transferidos ao Estado;
III - dotações referentes a obras previstas no Orçamento vigente ou nos

anteriores, da administração direta ou indireta, e não concluídas.
Art. 80 - O Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento dos órgãos da administração direta;
II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas;
III - os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 90 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros

exigidos pela legislação em vigor:
- quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e das fundações

públicas, das empresas subvencionadas e dos fundos estaduais;
11 - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as transferências
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intragovernamentais e os aportes de capital a empresas subvencionadas;

III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição
do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no art. 212 da
Constituição Federal e na Emenda à Constituição n° 14, de 12 de setembro
de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde,
para fins do disposto no parágrafo único do art. 156 da Constituição do
Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no
fomento à pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição do
Estado e no art. 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com
a redação dada pela Emenda à Constituição n° 17, de 20 de dezembro de
1995;

VII - demonstrativo do serviço da dívida para 1998, com identificação da
natureza da dívida e discriminação do principal e dos acessórios,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com
amortização e com juros e encargos;

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

IX - demonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do Estado,
desdobrada em categorias econômicas, subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalineas;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art.
169 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n° 62. de 27 de
março de 1995;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - discriminado por gênero, conforme relação contida no Código de
Atividades Econômicas - CAIE -, de que trata a Resolução n°2.285, de 29 de
setembro de 1992, da Secretaria de Estado da Fazenda;

XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 1998, especificados por município,
exceto no que se refere ao Poder Judiciário, que os especificará por região
do Estado;

XIII - demonstrativo dos recursos estimados na proposta orçamentária,
referente a repasse de recursos do Sistema único de Saúde - SUS -, a título
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de convênio federal entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da
Saúde, especificando-se a parcela de recursos pertencente aos municípios,
discriminada por município, e a parcela de recursos pertencente ao Estado.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso V, consideram-se
programas de saúde aqueles a serem implementados com dotações
orçamentárias consignadas aos órgãos e entidades do SUS.

Art. 10 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre a receita e a despesa, de
isenção, anistia, remissão, subsidio e benefício de natureza financeira,
tributária e creditícia.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei
orçamentária os fundos estaduais objeto de projeto de lei em tramitação na
Assembléia Legislativa até o dia 31 de agosto de 1997.

Art. 12 - A lei orçamentária para 1998 deverá prever recursos para a
realização de discriminatórias de terras públicas por polígono e para
assentamento de trabalhadores rurais sem terra.

Art. 13 - A lei orçamentária para 1998 deverá prever recursos para a
implantação e o custeio de unidades do Programa Estadual de Proteção ao
Consumidor - PROCON -, a serem criadas em cada uma das cidades-sede
das regiões administrativas do Estado.

Art. 14 - Na programação de investimento em obra da administração
pública direta ou indireta, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será
observado o seguinte:

- os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos;
II - os novos projetos serão programados se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas,

em execução ou paralisadas.
Art. 15 - E vedada a destinação de subvenção econômica a empresa que

programar cobertura de despesa de investimento com recursos próprios,
quando o seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual.

§ 1 0 - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes de
convênio que tenha como objetivo específico a cobertura de despesa de
investimento.

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

Art. 16 - É obrigatória a consignação de recursos para a composição de
contrapartida a empréstimo externo contratado junto a organismo
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internacional e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros
encargos, observado o cronograrna financeiro de cada operação.

Art. 17 - Serão consideradas, no projeto de lei orçamentária, as propostas
de natureza orçamentária príorizadas nas audiências públicas regionais
promovidas pelos três Poderes do Estado no exercício de 1997, observadas
as disposições desta lei, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e
do Plano Plurianual de Ação Governamental, as quais serão adaptadas, no
que for necessário, às políticas estabelecidas para cada área do Governo.

§ 1 0 - Os recursos previstos na lei orçamentária para atendimento às
propostas de que trata o caput" deste artigo não serão inferiores a
R$45.100.000,00 (quarenta e cinco milhões e cem mil reais).

§ 20 - As propostas a que se refere este artigo serão identificadas na lei
orçamentária.	 -

Art. 18- Para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 1999, a
Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em audiência pública
regional, somente propostas de cunho regional.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal
Art. 19 - As despesas para o exercício de 1998 dos órgãos e entidades do

Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal, realizadas à conta do
Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante definido para 1997 pela
Junta de Programação Orçamentária e Financeira.

Art. 20 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por
subprojetos e subatividades, indicando, para cada um, a origem do recurso,
a procedência e o grupo de despesa a que se refere.

§ 1 0 - Os grupos de despesa a que se refere o "caput' deste artigo
classificam-se em:

- pessoal e encargos sociais;
11 -juros e encargos da divida pública;
III - outras despesas correntes;
IV - investimentos;
V - inversões financeiras;
VI - amortização da dívida pública;
VII - outras despesas de capital;
VIII - diversas aplicações.
§ 20 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as

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

Art. 21 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários serão
fixadas respeitando-se as disposições do art. 169 da Constituição Federal e



306
da Lei Complementar Federal n° 82, de 27 de março de 1995, e o principio
da valorização, capacitação e profissionalização do servidor.

Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos necessários
para atender às despesas decorrentes da implantação dos planos de carreira
do servidor.

Art. 22 - A celebração de convênios para a concessão de subvenção social
e auxílio para despesa de capital é restrita a entidades sem fins lucrativos,
na forma do disposto nas Leis n°s 11.615, de 24 de janeiro de 1995; 11.822,
de 15 de maio de 1995, e 12.303, de 23 de setembro de 1996, ressalvando-
se os convênios e os contratos firmados com cooperativas ou associações
comunitárias ou de produção, para repasse de recurso federal ou estadual,
observadas as exigências da legislação em vigor, e está condicionada à
comprovação das prestações de contas referentes aos recursos de que trata
este artigo, nos termos das dotações consignadas na lei orçamentária.

§ 1 0 - É vedada a destinação de recursos de qualquer espécie para
sindicatos de servidores públicos, associações ou clubes de servidores
públicos, excetuadas as destinações de recursos que tenham sido objeto de
autorização legal e as destinadas a creches e escolas de atendimento pré-
escolar.

§ 20 - As normas de administração e prestação de contas de convênio
serão estabelecidas em decreto de controle interno da administração
estadual baixado pelo Poder Executivo.

§ 30 - E vedada a celebração de convênio com entidade constante no
Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

§ 40 - Serão padronizados os documentos a serem apresentados aos
órgãos públicos estaduais, para fins de assinatura de convênio com órgão ou
entidade vinculada ao Poder Executivo.

Art. 23 - A despesa com precatórios judiciários será programada em
subatividade especifica a ser incluída na lei orçamentária.

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

Art. 24 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido pelo
Estado, fica condicionada à comprovação, por parte do município
beneficiado, de:

- regular e eficaz aplicação, no ano de 1996, do percentual mínimo
previsto na Constituição Federal para a manutenção e o desenvolvimento do
ensino;

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

III - instituição e arrecadação da totalidade dos tributos de sua
competência, previstos na Constituição Federal.

§ 1 0 - A transferência de que trata o "capuv' deste artigo terá finalidade
específica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 20% (vinte por cento), para os municípios pertencentes às Regiões
Administrativas do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri, do Vale do Rio Doce e do Noroeste;

II - 30% (trinta por cento), para os municípios pertencentes às demais
regiões administrativas do Estado.

§ 20 - A exigência de contrapartida fixada no § 1 0 deste artigo não se aplica
às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino fundamental,
com saúde e com as ações realizadas nas áreas identificadas como
prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser computadas pelas Prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § 1 0 deste artigo, as despesas com pessoal e
os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução do
convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - Os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos Municípios
seja superior à arrecadação do ICMS verificada no mês imediatamente
anterior ficam dispensados da condição mencionada no § 1 0 deste artigo.

§ 50 - E vedada a transferência de recursos a município constante no
Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

§ 60 - O município em situação irregular, por descumprimento do disposto
no inciso 1 deste artigo, poderá ter regularizada sua situação para fins de
transferência de recursos, desde que comprove ter aplicado, no ano de 1997,
na manutenção e no desenvolvimento do ensino, além do percentual mínimo
exigido para esse exercício, o valor correspondente ao percentual não
aplicado no exercício anterior.

§ 70 - Os municípios criados pela Lei n° 12.030, de 21 de dezembro de
1995, que se constituíram a partir de 1997 ,ficam dispensados da exigência
prevista no inciso 1 deste artigo.

Art. 25 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas classificadas
como Investimentos em Regime de Execução Especial, ressalvadas as
decorrentes de calamidade pública, na forma do disposto no art. 161, § 30,
da Constituição do Estado, e os recursos destinados ao fomento e ao amparo
à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 26 - A programação de gastos, para 1998, dos recursos diretamente
arrecadados bem como dos demais recursos vinculados dos órgãos e
entidades do Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal deverá ser
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submetida, previamente à sua inclusão na proposta orçamentária, à Junta de
Programação Orçamentária e Financeira, em prazo por ela fixado.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado
Art. 27 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela programação de investimentos de cada empresa
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária,
segundo a classificação funcional-programática expressa por projeto e
atividade, indicando para cada um deles o detalhamento das aplicações e a
origem dos recursos.

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

Art. 28 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da
programação de investimentos a serem realizados em 1998 e a composição
da participação societária no capital em 30 de junho de 1997;

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

Art. 29 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as operações que
são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e que afetam o
passivo e o ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal
n°6.404, de 15 de dezembro de 1976.

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

Art. 30 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento junto a
agências e organismos nacionais e internacionais.

Capítulo IV
Das Ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério

Público e do Tribunal de Contas
Art. 31 - A definição das ações dos órgãos que compõem os Poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, considerados os princípios de independência e harmonia entre eles,
integrará a lei orçamentária para 1998

Parágrafo único - Na consignação de dotações a cargo da Secretaria de
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Estado da Saúde, serão incluídos recursos para a qualificação e o
aperfeiçoamento dos recursos humanos destinados ao desenvolvimento dos
programas de saúde contemplados no Plano Plurianual para o período de
1996 a 1999, para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e para
a promoção do Programa de Saúde da Família, bem como para a compra de
equipamentos e para a conclusão de obras relacionadas às unidades de
saúde e hospitais em fase final de construção.

Capitulo V
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa

Art. 32 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de
lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alteração
da legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a
mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares federais,
resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em
especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

li - o Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD -, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, com
vistas, principalmente, à revisão da base de cálculo e das alíquotas, das
hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e de mecanismos para
modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

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

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

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação dos já instituídos, em
decorrência de revisão da Constituição Federal;

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

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

IX - a aplicação das penalidades fiscais, como instrumento inibitório da
prática de infração da legislação tributária;
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X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e

arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e
eficiência.

Capitulo VI
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais

ArE. 33 - As instituições financeiras oficiais integrantes do sistema
financeiro estadual atuarão, priorita-riamente, no apoio creditício aos
programas e projetos do Governo Estadual.
- § 1 0 - As agências financeiras oficiais observarão, nos empréstimos e nos

financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades intra-
regionais e inter-regionais e de defesa e preservação do meio ambiente,
dando prioridade para o pequeno e o médio produtor rural e para a pequena
e a média empresa.	 -

§ 20 - Os empréstimos e financiamentos das agências financeiras oficiais
serão concedidos de forma a que lhes seja, pelo menos, preservado o valor
e garantida a remuneração dos custos de captação.

Capítulo VII
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito

Art. 34 - A administração da dívida pública estadual interna ou externa terá
por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 35 - A captação de recursos, nas modalidades de operações de
crédito, pela administração direta ou por entidade da administração indireta,
observada a legislação em vigor, será feita mediante a emissão de títulos da
dívida pública estadual e a contratação de financiamentos.

Art. 36 - Na lei orçamentária para o exercício de 1998, as despesas com
amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas
operações contratadas ou nas prioridades e nas autorizações concedidas até
a data do encaminhamento do projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Capitulo VIII
Disposições Finais

Art. 37 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários á conta do
Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 1997,
constituirão antecipação de quota financeira no exercício de 1998, para o
órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal a que se referirem.

Art. 38 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, deverá atender, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis contados da data do recebimento, às solicitações, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa àquele Poder, de informações e dados,
quantitativos e qualitativos, relativos às categorias de programação, que
justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo.
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Art. 39 - Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a

que se refere o art. 160, 1, "b", da Constituição do Estado, será assegurado à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa acesso irrestrito ao Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAR -, para consulta, e aos Líderes de Bancada, acesso
limitado.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no 'caput" deste artigo, o
Poder Executivo enviará mensalmente, em meio magnético de
processamento eletrônico, à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa todos os dados da execução
orçamentária constantes no SIAFI, referentes ao mês imediatamente anterior
ao do envio das informações.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total de ICMS referente
ao mês imediatamente anterior, discriminando a arrecadação por subgrupo,
conforme classificação constante no Código de Atividades Econômicas -
CAE -, de que trata a Resolução n° 2.285, de 29 de setembro de 1992,
daquela Secretaria de Estado

Art. 41 - E vedada a destinação de recursos para pagamento, a qualquer
título, a servidor da administração direta ou indireta por serviços de
consultoria ou de assistência técnica custeados com recursos provenientes
de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, firmado com órgão
ou entidade de direito público ou privado, nacional ou internacional, pelo
órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele em que estiver
eventualmente lotado.

Art. 42 - A programação de investimento para desenvolvimento de projetos
de informática dos órgãos e entidades do Poder Executivo será a aprovada
pelo Conselho de Informática do Estado de Minas Gerais - CIEMG.

Art. 43 - Se a lei orçamentária não for sancionada até o final do exercício
de 1997, fica autorizada, até a sua sanção, a execução dos créditos
orçamentários propostos no projeto de lei orçamentária, à razão de 1112 (um
doze avos) ao mês.

§ 1 0 - No caso de ser a receita orçamentária insuficiente para atender à
razão fixada no "caput" deste artigo, as quotas orçamentárias proporcionais
ficarão limitadas à expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o art. 155, § 20, da Constituição do Estado.

§ 20 - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a
utilização de recursos autorizada no "caput" deste artigo.

§ 30 - Os eventuais saldos negativos apurados serão ajustados, após
sanção do Governador do Estado, mediante abertura de créditos adicionais,
por meio de remanejamento de dotações.
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Art. 44 - O Poder Executivo publicará, no prazo de 15 (quinze) dias úteis

contados da data da publicação da lei orçamentária anual, os quadros de
detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, especificando, para cada subprojeto e
subatividade, o elemento e o subelemento de despesa, o grupo de despesa,
a origem do recurso e sua procedência.

§ 10 - O desdobramento da programação do Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado será publicado, observando-se, para
cada projeto e atividade, o detalhamento das aplicações e a origem dos
recursos.

§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a normatizar o procedimento de
alteração dos quadros de detalhamento da despesa, observados os limites
fixados para cada grupo de despesa.

Art. 45 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o
Tribunal de Contas e o Ministério Público, farão publicar no diário oficial do
Estado, até o 200 (vigésimo) dia do mês subseqüente ao trimestre vencido,
por unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a
remuneração de seus servidores, por cargo ou função, realizada nos meses
do trimestre anterior, evidenciando o número de servidores e os totais dos
vencimentos, das vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas
por função.

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

Art. 46 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize operações de
crédito por antecipação da receita e para refinanciamento da dívida.

Art. 47 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por
decreto, após autorização legislativa.

§ 1 0 - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput"
deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no art. 20,
para o Orçamento Fiscal, e no art 27, para o Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 20 - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos ou subatividades
será feita por meio de abertura de crédito suplementar.

Art. 48 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos e
matérias no diário oficial do Estado serão consignadas aos órgãos a que
estiverem afetas.

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

Art. 49 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o título Reserva de
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Contingência não serão inferiores a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) nem
superiores a 5% (cinco por cento) da receita orçamentária total estimada
para 1998.

Art. 50 - Acompanharão os projetos de lei de autoria do Governador do
Estado exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

Parágrafo único - Os projetos de que trata o "caput" deste artigo, se
contiverem previsão de aumento de despesa, deverão ser acompanhados de
memória de cálculo que demonstre o impacto financeiro-orçamentário de sua
execução.

Art. 51 - Não será apreciado projeto de lei que conceda ou amplie
incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, sem que
se apresente a estimativa da renúncia de receita correspondente bem como
as despesas programadas que serão anuladas.	 -

Art. 52 - Será incluída no projeto de lei orçamentária programação de
despesas à conta de recursos estimados em virtude de alteração da
legislação tributária decorrente de projeto que esteja em tramitação ou que
venha a ser enviado à apreciação da Assembléia Legislativa durante a
tramitação da proposta de Orçamento.

Parágrafo único - A programação condicional de que trata este artigo será
identificada à parte do restante do Orçamento.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Wilson Pires.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 1997

ATAS

ATA DA ia PARTE DA iioa REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES, EM 27
DE JUNHO DE 1997, DESTINADA À REALIZAÇÃO DO CICLO DE

DEBATES A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL

Presidência dos Deputados Ivo José e Elbe Brandão
SUMARIO: Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras

do Sr. Presidente - Painel 1: Palavras do Sr. João Batista dos Mares Guia -
Palavras do Deputado José Maria Barros - Palavras do Sr. Ulysses de
Oliveira Panisset - Palavras das Sras. Inez Maria Meio Dolabelia, lara dos
Santos Cardoso e Dulce Ely Cangussu Gaili Queiroga - Painel li: Palavras
das Sras. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt, Guiomar Maria Jardim Leão
Lara, Abigail Emilia de Jesus Bracarense, Sueli Soares Formágio e Maria
Auxiliadora Machado - Entrega do Documento Final - Palavras da Sra.
Presidente - Considerações finais.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado ivo José) - A Presidência convida a tomar

assento à mesa os Exmos. Srs. João Batista dos Mares Guia, Secretário
Adjunto da Educação; Deputado José Maria Barros, Presidente da Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e Ulysses de Oliveira
Panisset, Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; as
Exmas. Sras. Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado, Presidente da
Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual da Educação de
Minas Gerais; Inez Maria Meio Dolabella, representante de Belo Horizonte;
lara dos Santos Cardoso, representante da Superintendência Regional de
Ensino - Pólo Diamantina-Regional Norte; Dulce Ely Cangussu Gafli
Queiroga, representante da Superintendência Regional de Ensino - Pólo
Governador Valadares-Almenara e Maria Auxiliadora Machado, Presidente
da Comissão indicada para Coordenar os Trabalhos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB -; os Exmos Srs, Alencar Santos Vianna Filho,
Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, e José Leão
Marinho Falcão Filho, membro do Conselho Estadual de Educação; e as
Exmas. Sras. Mana das Graças Pedrosa Bittencourt, da Superintendência
Regional de Ensino - Pólo Juiz de Fora-Muriaé; Guiomar Maria Jardim Leão
Lara, da Superintendência Regional de Ensino - Pólo Ouro Preto- Belo
Horizonte; Abigail Emilia de Jesus Bracarense, da Superintendência
Regional de Ensino - Pólo Patos de Minas, e Sueli Soares Formágio, da
Superintendência Regional de Ensino - Pólo Varginha-Passos.
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Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução
do Hino Nacional pela Banda de Música da Policia Militar de Minas Gerais,
sob a regência do Maestro Sargento Gideão.

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

Recentemente, o Secretário do Tesouro americano enfatizou a importância
da educação no processo de desenvolvimento. Para ele, incrementar o
acesso às oportunidades educacionais é uma política que, ao mesmo tempo,
aumenta o crescimento econômico, fazendo os trabalhadores mais
produtivos, e diminui as desigualdades, capacitando os cidadãos a fim de
que possam maximizar seu potencial para obter melhores salários.

Se isso é verdade para uma das mais sólidas economias do mundo, aplica-
se, com muito mais razão, à nossa realidade. De um lado, o fenômeno
irreversível da globalização obriga-nos a um esforço dramático para
aumentar a produtividade, sob pena de sermos relegados a permanecer à
margem da história. Daqui para a frente, estaremos cada vez mais expostos
à concorrência internacional.

Por outro lado, o Brasil abriga desigualdades sociais gritantes. Mesmo em
Minas, regiões prósperas, com qualidade de vida invejável, convivem com
bolsões de miséria comparáveis aos que se verificam nas nações mais
pobres do planeta.

Em poucos momentos de nossa história foi tão importante e urgente
repensar o ensino em todos os seus aspectos e dimensões, para fazer dele
uma alavanca do crescimento econômico e do progresso social. Precisamos,
como nunca, pensá-lo de forma realística, fazer uma avaliação corajosa e
verdadeira da situação atual, desfazer mitos e quebrar tabus. Talvez
tenhamos todos até mesmo que reconhecer nossa parcela de culpa por uma
educação que está bem longe da ideal.

Não é hora, entretanto, de nos determos demasiado no que foi. Temos,
isso sim, que nos comprometer com o futuro, um futuro que, de tão próximo,
já é presente.

A nova Lei de Diretrizes e Bases ofereceu-nos oportunidade para isso. Sua
filosofia é um convite à criatividade, à ousadia, ao compromisso. Ela
redefine o papel dos sujeitos do processo educacional, ressaltando a
importância daqueles que estão diretamente envolvidos na relação
pedagógica. Ela convida a substituir um modelo cartorial e burocrático por
um que seja mais dinâmico e próximo da vida.

Hoje, a Assembléia de Minas sente-se especialmente honrada ao receber
educadores de todos os quadrantes deste Estado para mais esta etapa do
ciclo de debates sobre a implantação da nova LDB. Não se trata de um
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encerramento, porque estamos envolvidos em um processo aberto, que
deverá ter importantes desdobramentos na prática educacional do dia-a-dia.

Vocês vêm de uma jornada de discussões e estudos que, temos certeza,
produziu muitos e bons resultados. A participação entusiástica de cada um,
que, certamente, deve ter custado até sacrifícios pessoais, só vem confirmar
a tradição mineira de compromisso com a educação.

Queremos, pois, agradecer-lhes, em nome de nosso povo, o empenho e a
boa-vontade com que responderam a nosso convite.

Gostaríamos também de ressaltar a atuação da Secretaria da Educação,
do Conselho Estadual de Educação e da Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa, que são os principais responsáveis pelo sucesso
deste ciclo de debates.

Que ele possa contribuir positivamente para a autêntica revolução que se
faz necessária no ensino brasileiro.

Palavras do Sr. João Batista dos Mares Guia
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado lvo José, nesta hora representando o Deputado Romeu Queiroz;
Exmo. Deputado José Maria Barros, DD. Presidente da Comissão de
Educação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Srs. Deputados;
prezada educadora Maria Auxiliadora Campos Machado, que neste ato
representa o Conselho Estadual de Educação; prezados educadores que
conosco compõem esta Mesa; integrantes do Conselho Estadual de
Educação; estimados colegas Superintendentes Regionais de Ensino;
prezados colegas da Secretaria da Educação; prezada Deputada Elbe
Brandão; prezado Deputado José Henrique; prezados Diretores de escolas;
prezados dirigentes do CEFET-MG; prezados Presidentes de associações -
aqui vejo a Presidente da AMISP -; prezados dirigentes sindicais; prezados
Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado; estimados educadores, neste
encontro derradeiro do primeiro ciclo de reflexões sobre a LDB, temos
muitas razões para celebrarmos vitórias construídas em conjunto e
merecidamente compartilhadas.

A primeira dessas célebres vitórias está na sensibilidade da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Comissão de
Educação; do Conselho Estadual de Educação; da nossa Secretaria da
Educação; das Prefeituras, por intermédio de suas Secretarias Municipais de
Educação; dos sindicatos e das associações que representam os diferentes
segmentos de educadores e das nossas Superintendências Regionais de
Ensino. Todos compreenderam a delicadeza, a urgência e o clamor do
momento, fazendo com que Minas, uma vez mais, mostrasse o caminho na
área da educação, tomando a iniciativa pioneira de promover este ciclo de
reflexões a respeito da LOS e, complementarmente, da Lei do Fundo de
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Valorização do Magistério de Ensino Fundamental.

Foi assim que, a partir de um primeiro seminário central, foram
organizados vários seminários regionais, que, por sua vez, se desdobraram
em jornadas municipais para a reflexão sobre a LDB e a Lei do Fundo. Toda
essa mobilização culminou num processo de conscientização. Este
seminário conclusivo da primeira etapa, para o qual convergem as idéias de
Minas Gerais, as idéias dos educadores e as contribuições valiosas para os
legisladores estadual e federal, no que couber, visa à regulamentacão da Lei
de Diretrizes e Bases. Certamente, essas contribuições serão valiosas para o
Conselho Estadual de Educação e seus congêneres nos demais Estados e
para o Conselho Nacional de Educação

Estamos aqui celebrando uma primeira e fundamental vitória. No início, ao
cumprimentar a Glaura Vasques, membro do Conselho Estadual de
Educação, referíamo-nos à conclusão da primeira etapa. Mais tarde, muitas
outras virão; E um processo que não tem ponto de parada, não tem ponto de
chegada. E um processo de continuada aprendizagem. Certamente,
estaremos, ao longo dos próximos anos, debatendo a LDB e a Lei do Fundo
e até produzindo inovações no formato das atuais leis.

Hoje comemoramos, também, uma outra grande vitória dos mineiros, que
é a que os bons autores chamam de pedagogia antecipatória. Lembro-me,
por exemplo, de que Thomas Mann, em seu livro "Doutor Fausto", fala
exatamente sobre as virtudes da pedagogia antecipatória. Quando as
pessoas se antecipam ao seu tempo, prevêem o curso ulterior do próprio
desenvolvimento das realizações humanas.

Muito do que está hoje escrito no texto da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional já está inscrito na legislação mineira e foi produzido,
inclusive, nesta Assembléia Legislativa, nos bons idos de 1991,
institucionalizado como teoria, como prática e como cultura na educação do
Estado de Minas Gerais.

Por exemplo, é célebre o capitulo da LDB referente às inovações na área
da gestão. E o que a LDB recomenda, estabelece ou determina no que diz
respeito à gestão? Exalta a excelência da escola como foco de todas as
atenções de um sistema educativo, como centro de gravidade das ações de
um sistema educativo, ao redor do qual devem gravitar as burocracias
desconcentradas ou a burocracia do órgão central, para servirem à escola.
E, quando assim celebram e exaltam a escola, é porque celebram o princípio
da autonomia na gestão de uma escola. E o que Minas vem fazendo, desde
1991, senão consolidar a organização do processo de autonomia de gestão
das escolas, autonomia a um só tempo administrativa e financeira, para que
a autonomia pedagógica, a finalidade das finalidades, seja alcançada,
institucionalizada e realizada em cada uma das nossas escolas? De igual
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maneira, a LDB também avança e inova, de modo especial nos seus arts. 10
e 11, quando propõe o que eu chamaria de uma mudança de paradigma nas
relações Estado-município, especificamente introduzindo e sublinhando o
conceito de cooperação, que é um conceito mais nobre que a noção de
parceria, porque traz implícita a ética da solidariedade, a ética da
responsabilidade. E os arts. 10 e 11, quando sublinham o imperativo da
cooperação, estabelecem divisão de trabalho.

O ensino médio agora é a prioridade das prioridades nos sistemas
estaduais de ensino, e o ensino fundamental é a prioridade das prioridades
nos sistemas municipais de ensino, mas eles cooperam na própria
organização e oferta do ensino fundamental, e o município tem uma
obrigação complementar na área do ensino pré-escolar. Este é um padrão
muitíssimo importante, que certamente contribuirá para a derrubada dos
muitos muros de Berlim que ainda estão na legislação, mas estão sobretudo
no coração e nas mentes das pessoas, que, quando focalizam, do seu ponto
de vista estadual, a escola estadual, não raro não vêem a escola municipal.
Ou, quando focalizam, do ponto de vista da Prefeitura, a escola municipal,
não raro não vêem a escola estadual. Ou, quando focalizam, de um ponto de
observação e outro, a escola pública, vêem a escola urbana, mas não vêem
a escola rural. Perdem de vista a noção ético-política fundamental da
democracia, que é a noção de eqüidade, que é focalizar, como discriminação
positiva, os mais desiguais entre os desiguais. E não há entre nós mais
desiguais entre os desiguais que os alunos e professores que estão nas
escolas rurais, as mais desiguais, as mais desfavorecidas entre todas.

Aliás, a ética da eqüidade é agora celebrada no socialismo francês, que
acaba de fazer a crítica de si mesmo ao reconhecer que até agora praticou a
igualdade aritmética - os mesmos direitos para todos numa sociedade em si
já desigual - e agora propõe em seu lugar a eqüidade - mais direitos para os
mais desiguais, portanto, desigualdade na alocação de recursos para se
produzir mais igualdade para os que até agora foram desiguais- Não é isso
que estamos fazendo no nosso sistema de escolas desde 1991, e eu diria
particularmente no Governo Eduardo Azeredo, quando lançamos o
Programa de Nucleação Rural, quando lançamos o Programa de
Alfabetização de Jovens e Adultos, entre outras iniciativas compartilhadas
pelos nossos companheiros dos sistemas municipais? E por essas razões,
entre muitas outras, que temos aqui, neste momento, fundadas razões para
insistir nessa expressão, para estarmos celebrando tantos e tão bons êxitos.
Eu poderia acrescentar uma terceira vitória, não sem antes aqui registrar,
com muita alegria, a presença da estimadíssima Marly, Presidente da AMAE,
uma grande companheira de viagem na cooperação educacional, na área da
reflexão pedagógica e dos sempre bons, prudentes e oportunos conselhos na
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área pedagógica. Nós, então, podemos hoje também celebrar uma terceira
grande vitória dos mineiros. Recebemos uma herança dos idos da década
passada: levara-se ao paroxismo o erro e o equívoco, e, nos anos 90,
registramos em Minas Gerais uma taxa de repetência acumulada da ordem
de 43,2% (ai consideradas a repetência propriamente dita e a evasão), o que
significava que, de cada 1.000 alunos matriculados, jovens ou crianças, 432
já estavam como que predestinados, num fatalismo, ao fracasso escolar.
Houve uma série de ações sistêmicas, empreendidas simultaneamente. E aí
está o segredo do relativo sucesso da política educacional e da gestão dessa
política no Estado de Minas Gerais: se for considerada cada uma de nossas
prioridades de política educacional em si, não vamos observar a roda
reinventada, a pólvora reinventada nem nenhuma grande invenção; tudo já
estava lá, nos bons clássicos e nas clássicas experiências bem-sucedidas. O
segredo foi a compreensão de que todas essas prioridades deveriam ser
encaradas simultaneamente, e não, uma após a outra. Esse é o segredo do
relativo sucesso que os mineiros estão conseguindo consolidar na área da
educação. Tanto é assim que, com sobriedade, sem alarde, sem nenhuma
maquiagem estatística, com rigorosa transparência, logramos, já no ano de
1995, ainda que os resultados estivessem muito aquém dos que poderiam
ser chamados de desejáveis, fazer retroceder a taxa de repetência a 20,1%.
Já em 1996, em virtude de uma série de ações coerentes que tiveram, por
razões de escolha estratégica da Secretaria de Estado da Educação, maior
envergadura a partir desse ano, como foi o caso da extensão do CBA para a
antiga 38 série (decisão tomada após 5 anos de avaliação, de preparação de
todas as condições necessárias para que o processo fosse desencadeado
com segurança, monitoramento e garantia de se obterem os resultados
desejados), logramos reduzir a taxa de repetência para 12,4%. E já temos
uma projeção segura, que não está permeada de otimismo ingênuo, de uma
repetência, neste ano, igual ou menor que 8%, porém certamente ainda não
menor que 7%. E já temos uma expectativa e uma estimativa, para 1998, de
uma repetência igual ou menor que 5%, podendo retroceder a 3%, e
haveremos de lograr o objetivo do nosso plano qüinqüenal, que é o. de
alcançar o ano 2000, na passagem do milênio, na passagem do século, com
uma repetência igual ou menor que 2%, ao mesmo tempo em que teremos
superado definitivamente o problema da evasão, inclusive no sistema rural,
através da nucleação da escola rural em todo o Estado de Minas Gerais.

Hoje isso é tão reconhecido e tão compartilhado que poderíamos anunciar
aqui, pedindo permissão ao Presidente para extrapolar em 2 ou 3 minutos o
tempo delimitado, uma nova, grande e expressiva vitória. Após uma
seqüência de reuniões extremamente proveitosas, definimos, ontem, com o
Conselho Estadual da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação
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de Minas Gerais - UNDIME -, presidida por meu bom amigo, o Secretário
Municipal de Educação de Betim, Prof. Carlinhos, um acordo que, sem
dúvida, é histórico e que o Governador Eduardo Azeredo em breve
promulgará no Palácio da Liberdade, com a presença de toda a comunidade
dos educadores e das lideranças políticas do Estado de Minas Gerais. Isso já
foi por mim informado ao Conselho Nacional de Secretários de Estado da
Educação e está na pauta da próxima reunião do CONSED. O interesse de
mais de dez Secretários de Estado da Educação em conhecer esse processo
já está patente nas visitas que estaremos recebendo nos próximos dias, e a
UNDIME já está colocando na pauta de seu próximo encontro nacional o
Acordo de Minas. Em que sentido? A Lei do Fundo e a LDB, em seus arts.
10 e 11, mais que consolidar, mais que sugerir, determinam como imperativo
legal categórico que, no contexto da cooperação, onde couber, se faça a
municipalização, o que não é objeto da nossa exposição, mas já é do
conhecimento de todos. Que se faça a municipalização! Tenho observado,
com uma espécie de expectativa algo pessimista, que em muitos Estados
está-se fazendo uma interpretação dos arts. 10 e ti da LDB (Lei do Fundo)
numa perspectiva pragmática e contábil, como se pudéssemos construir
cooperação educacional á base de transferência de patrimônio físico: bens
móveis e matrículas de um segmento para outro, de um sistema estadual
para um municipal e vice-versa. Não é essa a escolha que Minas fez, tanto é
que não nos antecipamos nem nos anteciparemos na elaboração de nenhum
projeto estadual, criando o Fundo Estadual de Valorização do Magistério.
Não é por ai que pretendemos resolver a questão.

Conversamos com a AMM, que congrega os Prefeitos, com a FEMAM e
suas associações microrregionais e chegamos ao mesmo consenso. O que
estabelecemos? Dois compromissos históricos, sendo o primeiro a
cooperação para a qualidade e para a eqüidade. O segundo, o processo
democrático e transparente de construção da cooperação, quando for o caso
da municipalização.

No primeiro processo, está acertado que faremos, em todos os municípios
mineiros, o Plano Municipal de Educação a quatro mãos: Estado, Prefeitura
e sociedade civil, um plano quadrienal, de 1997 a 2000, que focalizará a
demanda e seu atendimento, mas com a qualificação da demanda, inclusive
com planos municipais compartilhados de erradicação do analfabetismo.

No segundo, haverá melhoria da gestão, com a proposta de se sugerir ao
Conselho Municipal de Educação que, a um só tempo, absorva as funções
do atual Conselho Municipal de Merenda Escolar, se o legislador federal
concordar com isso, e do futuro conselho municipal de gestão do fundo, em
nível municipal. E uma pluralidade de conselhos que vêm para complicar,
quando todos poderiam estar contidos em um só. A síntese seria o Conselho
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Municipal de Educação, que apoiaria a Prefeitura na formulação de políticas
públicas e teria a prerrogativa de fiscalizar a sua execução, além de cumprir
os papéis do Conselho da Merenda e de Fiscalização da Implementação do
Fundo. Nessa linha, melhoraria a gestão das escolas públicas municipais.

Podemos recomendar a seleção competitiva interna ou outro método,
desde que supere as práticas feudais das nomeações políticas
inconseqüentes que eventualmente um Prefeito faça. Não discuto a
legalidade e a legitimidade do ato, discuto a efetividade e o caráter
institucionalizador e fomentador de mudança cultural em proveito da
educação. Nomeações políticas de Diretor de escola em nada contribuem
para a educação. Sigam o exemplo da própria Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, que, pioneiramente no Brasil, votou a primeira lei pela qual o
antigo feudalismo e o clientelismo foram suplantados e superados em
proveito de uma nova cultura política, que vem favorecendo
extraordinariamente a instauração da autonomia e a melhoria da qualidade
do ensino em nossas escolas. Isso está acertado com o UNDIME.

Um terceiro capítulo é o da promoção da melhoria da qualidade do ensino,
por meio da avaliação sistêmica da aprendizagem dos alunos, sem o que
ninguém pode achar coisa alguma acerca de suas escolas, se não sabe,
periodicamente, por meio de avaliações sistémicas, como é o estado atual
da aprendizagem dos nossos alunos. Que a escola não se compare com as
outras, como na tradição mercadológica anglo-saxônica, mas que ela se
compare consigo mesma, valorize a sua caminhada, a sua aprendizagem, e
aprenda a se superar com a ajuda das demais, com sobriedade e firmeza.

Na mesma linha está a capacitação continuada de professores, como é o
caso do nosso PROCAPE, que será lançado agora em agosto, com
R$60.000.000,00 de investimentos, em benefício de 90 mil professores de 1
a 43 séries, das redes estadual e municipal. O Governador Eduardo Azeredo
já anunciou que terá um desdobramento para o PROCADE dos municípios, a
partir de abril do ano que vem, para qualificar a gestão das escolas na linha
da gestão para a qualidade do ensino, dentre tantas outras iniciativas, além
de cooperarmos na elaboração dos planos de carreira para o magistério dos
municípios e do próprio Estado, pautados pelo mérito e pela avaliação
sistêmica de desempenho, e libertos do conservadorismo, do reacionarismo
e do corporativismo de todo tipo, que não passam de populismo explícito ou
de clientelismo, que em nada contribuem para a aprendizagem do aluno e
para a melhoria do profissional do magistério. E nesse trabalho que estamos
nos entendendo.

Um novo capitulo, nesse plano de cooperação e de educação municipal, é
o da provisão de padrões básicos nas escolas públicas, inclusive municipais.
E assim que, como ontem realizamos com grande êxito a Feira Estadual de
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Cantinhos de Leitura, que permitiu que em cada uma das 32.500 salas de
aula de CDA à 4a série da rede estadual tenhamos hoje uma pequena
biblioteca com 60 a 70 livrinhos de literatura infantil, faremos com que isso
se estenda, já no ano que vem, para todas as salas de aula de CDA à Ala
série das escolas municipais, urbanas e rurais de todo o Estado. Nessa
perspectiva, o Governador Eduardo Azeredo já anunciou de público que, em
abril do ano que vem, faremos a Feira de Cantinhos de Leitura para as salas
de aula de 1a à 4a séries de todas as escolas municipais, num programa
financiado pelo nosso Pró-Qualidade. De igual maneira, teremos a
informática na administração escolar, no ano que vem, quando estaremos,
com recursos do Pró-Qualidade, instalando-a em mil escolas, em suas
administrações escolares municipais e em todas as Secretarias Municipais
de Educação dos 720 municípios que têm uma relação entre tributo e
habitante mais baixa do que a dos outros 134 mais bem aquinhoados com
recursos também do Pró-Qualidade. Teremos a linha da provisão de padrões
básicos em todas as escolas, ou seja, laboratório, biblioteca, redes de
informática e assim por diante.

Em seguida, vem a eqüidade, o foco nos mais desiguais, a nucleação
rural, os programas de alfabetização e assim por diante. Por último, após
todo esse percurso de construção de solidariedade e de uma consciência
pedagógica em tomo da organização das ações para a melhoria da
qualidade do ensino e da gestão, é que chegaremos â municipalização e,
quando chegarmos a ela, se abrirá o segundo compromisso, que é discuti-Ia
com os Prefeitos, as secretarias, as Câmaras Municipais e os Diretores
estaduais e municipais, num ambiente de rigorosa transparência, em cada
um dos municípios mineiros.

A cartilha para esse fim está sendo elaborada a quatro mãos. Com as
secretarias, o DIME e com o apoio da AMM, estaremos instaurando, a partir
de agosto, o ciclo de dois meses de reflexão em cada um dos municípios
mineiros. Todos os nossos Superintendentes Regionais de Ensino, que aqui
se encontram, saíram por dois dias e passaram por uma jornada, para a qual
todos nos preparamos, para liderar, junto com o DIME e os Prefeitos, esse
processo em cada um dos 654 municípios mineiros. Tudo isso para que
todos os mineiros, inclusive os pais de alunos, sintam-se informados e
participantes desse processo de tomada de decisão e para que
compreendam, quando for o caso, o que é e por que é necessária a
municipalização. Mas temos que garantir que, na municipal ização, transfira-
se à escola municipal - se for o desejo do Prefeito - o mesmo padrão de
qualidade e o mesmo padrão de melhoria de gestão que nós estamos
conseguindo, colegiadamente, construir nas escolas estaduais. Levaremos
isso também ao município.
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Portanto, essa é uma grande vitória dos mineiros. Ela tem tido também a

contribuição da Assembléia, porque essa matéria tem sido discutida na
Comissão de Educação, tão competentemente dirigida por esse Deputado
que está se mostrando um bom companheiro de viagem na área de
educação, o Deputado José Mana Barros, e os demais Deputados que a
compõem.

Finalizo aqui, Sr. Presidente, não sem antes uma vez mais lhe agradecer
pela liberalidade com que tem concordado que eu me estenda além dos 15
minutos, fazendo um registro final. Com a permissão do Presidente e a
compreensão generosa de todos, quero me desinvestir da condição de
representante do Poder Executivo para, nos meu 49 anos - eu que ainda
pretendo ser um cultor das minhas generosas e queridas utopias dos anos
60, às quais jamais renunciarei e renegarei - e como cidadão, apenas e
graças a Deus um cidadão, dizer aqui uma palavra que vem do coração. Nós
todos vivemos, nesses últimos dias, uma situação que foi um misto grande
de tensão e de angústia no Estado de Minas Gerais. Assim que os policiais
militares fizeram as suas manifestações e, sobremaneira, no momento em
que presenciamos os incidentes graves e completamente lamentáveis
ocorridos no entorno da Praça da Liberdade, individualmente pude
acompanhar a imprensa nacional. Fiz questão de ler até dez jornais por dia,
de diferentes Estados, para ver como a imprensa focalizava a questão, e
pude observar também como o Congresso Nacional manifestava as suas
inquietações. Pude observar como o próprio Governo Federal manifestou as
suas inquietações, e eu pensava: será que eu estou tão completamente
equivocado; eu que sou um cidadão que com toda a humildade lutou 21
anos contra a ditadura, 2 dos quais na prisão e 3 no exílio, para que
conquistássemos a democracia. Democracia essa que tivemos tanta
dificuldade para construir! Pois, quando estamos num momento de maiores

'f esperanças para a sociedade e o povo brasileiro, em que pesem às
dificuldades de começarmos a criar uma cultura cívica e democrática e de
institucionalizarmos instituições e valores democráticos, pergunto: será que
de nada valeram as utopias dos anos 60, e será que os editorialistas e as
vozes das autoridades é que têm o monopólio da razão e, portanto, vamos
responder à crise existente em Minas Gerais com a exacerbação orgulhosa
do Estado, com o seu poder de Estado, para, por assim dizer, conter e
colocar limites nos excessos das manifestações, por meio da mão armada
do Estado, com o excesso do poder, em nome da lei, em nome da ordem,
em nome da maximização da segurança?

Ninguém vai construir democracia sem limites. Ninguém vai construir
democracia sem ordem e sem segurança; mas vamos construir democracia
sem democracia? Vamos construir democracia sem humildade ou iremos
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nos despir da arrogância do poder e, com humildade de coração e
consciência para reconhecer erros, recompor e rever trajetórias, valorizar o
consenso, valorizar o sentimento de justiça, que condena a prática de
injustiças, aprender a aprender e assim superar a crise, e a partir da
superação democrática da crise, aí, sim, colocar limites que sejam
rigorosamente cumpridos. Aí, sim, até com o vigor da coerção estatal, mas a
partir de consensos básicos, que passem pelo reconhecimento das injustiças,
e que passem pela produção de consenso?

E curioso como as vozes do poder no plano nacional, inclusive do poder
federal, clamam por vigor, clamam por autoridade, clamam por eficácia da
ação repressiva. Eu, como mineiro, cidadão e democrata, louvo aqui, com
emoção, o meu prezadíssimo amigo, conterrâneo mineiro e neste momento
Governador do Estado de Minas Gerais, pela grandeza de coração, pela
coragem moral e política que teve, apesar de tantas vozes, de tantos que
vêem os fatos da vida com os olhos do vigilante notumo que tem medo da
luz, de tantos que gostam, como os cultores do autoritarismo, de conviver
com o lodo da serpente do autoritarismo, que nasce em cada um de nós a
cada momento. Quando achamos que é com a arrogância, com o
autoritarismo e com a repressão que se resolvem conflitos, louvo aqui, corno
mineiro e cidadão, colocando-me na planice da cidadania - e posso dizer
com orgulho -, o meu Governador, pelo gesto de grandeza ético-política e
pela coragem moral e humildade com que soube buscar consenso,
reconhecer o estado de injustiça, com todas as dificuldades financeiras que
só o demagogo de plantão não é capaz de reconhecer, pois soube encontrar
um caminho que vai iluminar a construção da democracia no Brasil.

Permitam-me, aqui, proclamar então, como cidadão: prezado Governador
Eduardo Azeredo, de coração, estou orgulhoso, e agradeço por essa lição de
democracia, pela humildade, firmeza, coragem moral e sentimento de
justiça. Quando hoje abri dois jornais mineiros, vi uma foto, que vou ampliar.
Vou colocá-la no meu gabinete. Isso é uma lição para quem está no poder,
tanto no Executivo e no Judiciário quanto no Legislativo.

Uma lição para quem está no poder. Na reunião, encontram-se os
representantes dos soldados, o Comandante da Policia Militar, o
Governador, o Vice-Governador e o Bispo Dom Serafim. Ela começa com
uma oração em prol da concórdia, do entendimento, do consenso e do
sentimento de justiça. E a lição que Minas tem a dar, com humildade, ao
Brasil.

Por sua tolerância, Sr. Coordenador, muito obrigado, e a todos peço
desculpas por haver extrapolado o tema, mas acho que falar pelo coração de
vez em quando não faz mal a ninguém. Muito obrigado.

Palavras do Deputado José Maria Barros
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Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

em exercício, Deputado lvo José; caro Secretário Adjunto João Batista dos
Mares Guia; demais componentes da Mesa; Srs. Deputados; minhas
senhoras, meus senhores, quando, há aproximadamente três meses, nos
reunimos nesta Casa para dar início ao processo de discussão da nova Lei
de Diretrizes e Bases no que concerne aos dispositivos a serem
regulamentados, estávamos apostando no interesse e na capacidade de
mobilização das comunidades mineiras em tomo do assunto.

Hoje, ao nos encontrarmos novamente para colher os resultados desse
trabalho, temos a convicção de que as propostas sintetizarão avaliações e
debates que envolveram mais de 50 mil pessoas, da rede escolar e da
sociedade em geral, em todas as regiões do Estado.

Essas propostas representarão as preocupações e as expectativas de
quem vive o dia-a-dia das escolas, assim como parte da realidade
socioeconômica e cultural do interior mineiro, exposta em sua ampla
diversidade. Por isso, constituem indispensável contribuição para os ajustes
a serem feitos na LDB.

Com base nelas, teremos a oportunidade de acrescentar à lei as
especificidades, as experiências e as condições de execução regionais, ou
seja, de tomá-la mais flexível e mais próxima da realidade das regiões e dos
municípios.

Nesse espaço de flexibilidade estarão incluídos, por exemplo, a estrutura e
as condições de funcionamento dos cursos escolares, a serem definidas pelo
Governo Estadual, em colaboração com as administrações municipais, o
planejamento pedagógico de cada escola, a elaboração dos currículos e o
conteúdo das disciplinas.

Isso, é claro, respeitando a base nacional comum estabelecida para o
ensino fundamental e médio. De qualquer forma, existe ai margem
considerável de adaptação aos recursos e às necessidades de cada
comunidade.

Teremos em mãos, portanto, para o nosso sistema de ensino, rica
contribuição da sociedade mineira, contida nas sugestões colhidas nos
encontros dos últimos três meses e trazidas a esta reunião pelos
representantes dos pólos regionais da Secretaria de Estado da Educação.

E com muito contentamento que passaremos essas sugestões ao Prof.
Ulysses Panisset, Presidente do Conselho Estadual de Educação, órgão a
quem cabe elaborar, no âmbito de Minas, os dispositivos de regulamentação
da Lei de Diretrizes e Bases e encaminhá-los ao Conselho Nacional de
Educação.

Estamos certos de que o Conselho Estadual, por sua composição e por
seus princípios democráticos, irá empregar toda a sua competência e o seu
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compromisso com a educação na análise e no aproveitamento das propostas
coletadas.

Gostaríamos de lembrar que o debate com o povo mineiro, como forma de
subsidiar e legitimar a regulamentação da LDB, é iniciativa pioneira no Pais,
demonstrando o espírito que move esta Casa, assim como o Conselho
Estadual e a Secretaria da Educação, de tomar decisões compartilhadas
com a sociedade.

O acerto dessa iniciativa pode ser avaliado pelas palavras de surpresa e
aprovação de um pai de aluno quando participa das discussões em seu
município. Disse ele, em seu jeito simples e espontâneo: "A lei velha já está
indo embora, e eu nem sabia que ela existia. Essa agora, mal está
chegando, e já estamos aqui discutindo sobre ela".

Manifestamos, finalmente, nossos agradecimentos a todas as pessoas e as
instituições que estão participando da elaboração e da execução desse
trabalho, principalmente àquelas que o fazem junto às escolas e às
comunidades, em cada canto do Estado.

Palavras do Sr. Ulysses de Oliveira Panisset
Sr. Coordenador, demais membros da mesa, educadoras e educadores, a

minha palavra tem que ser a justificativa pelo meu atraso, que espero não
ser imperdoável, dada a sua razão: eu tinha uma audiência, às 8h45min, no
Tribunal de Justiça. Não podia deixar de estar presente àquela convocação.
Tão logo me liberei desse compromisso, vim para cá. Esta é a razão do meu
atraso, absolutamente inevitável.

Alegro-me de estar aqui mais uma vez, como estive, em 27 de abril
passado, quando tivemos a oportunidade de deflagrar esse processo de
debate, discussão e consultas em tomo da Lei n° 9.394, seguindo a
orientação acertada com a egrégia Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
com o nobre Secretário de Educação e a sua equipe, o Conselho Estadual
de Educação, de sorte que não passássemos a estabelecer normas calcadas
na nova lei aprovada no dia 20 de dezembro do ano passado, em um
processo de cima para baixo, autoritário, mas que esse trabalho do exercício
da responsabilidade do órgão normativo do sistema se fizesse a partir de
ampla discussão, em que todos aqueles que militam na educação em Minas
Gerais pudessem ser ouvidos, pudessem oferecer a sua contribuição, as
suas idéias, as suas sugestões, a fim de que o resultado do trabalho do
Conselho, conjugado com a Secretaria e a Assembléia Legislativa, pudesse
ser um trabalho realmente participativo de todos aqueles envolvidos na
educação em nosso Estado.

Devo dizer que, embora esperançoso de que o resultado fosse bastante
frutífero, surpreendeu-me o interesse revelado por todos os setores em que a
lei foi posta em discussão. Ainda anteontem, no Conselho, conversando com
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a comissão constituída naquele órgão para acompanhar esses trabalhos,
surpreendi-me com a informação de que mais de 100 mil pessoas estiveram
diretamente participando desse debate- Tenho a absoluta certeza de que
esse fato é ímpar, é único, porque eu não me lembro - e já estou nessa
estrada da educação há 40 anos - de nenhum outro momento na história da
educação brasileira em que tantas pessoas se envolvessem tanto, se
engajassem tanto, se interessassem tanto por discutir os problemas da
educação quanto dessa vez, em que mais de 100 mil pessoas se dispuseram
a realizar esse trabalho.

Isso me enche de muita esperança, porque tenho para mim que nunca
houve tanto interesse na busca da solução dos problemas da educação
quanto está acontecendo agora. Nunca vi o Brasil e o Estado de Minas
Gerais discutirem tanto sobre educação quanto vêm discutindo nesses
últimos tempos. Isso nos permite alimentar a esperança de que estamos, na
verdade, tomando um rumo que nos permite vislumbrar dias cada vez
melhores para a solução desse problema tão importante.

E tão importante esse problema que esta Casa, a Casa do povo de Minas
Gerais, sentindo a necessidade de estar junto com a Secretaria da Educação
e com o Conselho do Estado da Educação, deu-nos toda a cobertura para
que este momento acontecesse. Somos profundamente gratos aos Srs.
Deputados da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que já foi
ilustrada pelo nobre Secretário João Batista dos Mares Guia, quando
pertenceu à Casa. Somos profundamente gratos pela sensibilidade que a
Assembléia Legislativa demonstrou, na pessoa do seu Presidente, Deputado
Romeu Queiroz, de todos os seus companheiros de direção da Casa e dos
ilustres membros da Comissão de Educação, que nos deram esse apoio
precioso.

A minha palavra é apenas de manifestação da minha alegria por ter podido
estar na Presidência do Conselho Estadual da Educação em um momento
como este e por ter parcerias tão preciosas quanto as do ilustre Secretário da
Educação, dos ilustres Deputados e dos meus companheiros de Conselho,
dos quais destaco a atuação extraordinária da comissão especificamente
designada para conduzir, por parte do Conselho, assunto tão relevante.

Agradeço a todos e estou esperançoso de que a contribuição que vamos
receber seja a mais significativa possível. Que todos possamos ter os
resultados que desejamos, para que o Estado de Minas, mais uma vez, saia
na frente no campo da educação.

O Sr Presidente - Neste momento passamos à exposição sobre as
propostas regionais e à entrega dos respectivos documentos. Com  a palavra,
a Sra. Inez Maria Meio Dolabeila, da representação de Belo Horizonte, que
disporá de 40 minutos
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Palavras da Sra. Inez Maria Meio Dolabella
(-Lê:)
"Síntese das Propostas Regionais
1 - Representação de Belo Horizonte
Educadores do Estado de Minas Gerais, autoridades presentes, este

trabalho refere-se ao 20 momento promovido pelo Conselho Estadual de
Educação, Secretaria Estadual de Educação e Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, com o objetivo de coletar da sociedade mineira e dos
profissionais da educação, subsídios para a implantação da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n° 9.394, de 1996.

Para o desenvolvimento desse trabalho de coleta de sugestões da
comunidade educacional de Belo Horizonte, foram criadas 3 comissões
compostas de representantes de 14 entidades públicas e privadas, sendo
que apenas 12 participaram. Entre elas: ALMG, SEE, SMED, SIND-UTE,
UFMG, FIEMG, SINPRO, INSPEÇÃO ESCOLAR, DEMEC, CEE,
COLEGIADO DE DIRETORES.

Cada grupo estabeleceu uma dinâmica própria, cabendo a cada instituição
coletar subsídios na sua comunidade educacional para contribuir com os
ciclos de debates e leitura nos grupos ampliados. Vale ressaltar que um dos
grupos teve a iniciativa de incorporar em sua dinâmica de trabalho o
envolvimento das escolas públicas estaduais e municipais através de
discussão interna nas escolas e encaminhamento de propostas a serem
integradas no documento final do grupo.

Sendo assim, as 450 escolas da rede pública estadual e municipal foram
convidadas a participar com propostas de regulamentação da LDB, a partir
do envolvimento de toda a comunidade escolar em atividades de estudos e
discussão sobre a nova lei. Como subsidio aos trabalhos, essas escolas
receberam, juntamente com oficio, exemplares do Cademo-documento,
editado pelo SIND-UTE, contendo: Capitulo da Educação contido na
Constituição Federal de 1985, o texto da Emenda Constitucional n° 14, de
1996, a Lei n° 9.424, de 1996 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e a Nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei n° 9.394, de 1996; e
exemplares do "Caderno lnformacão contendo análises prévias dos
documentos citados acima. Apesar da tentativa de efetivo envolvimento de
maior número de escolas, o retomo de propostas para o grupo foi pequeno,
porém, as propostas vindas das escolas foram muito significativas,
enriquecendo o debate na comissão e o documento.

Como estava anteriormente programado pelos órgãos que coordenam esta
ação em Minas, os documentos dos três grupos foram apresentados em
plenária regional ocorrida no dia 19 de junho, no auditório do DI., à Rua
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Diabase, no 320, Prado. O Plenário discutiu, avaliou e votou as propostas
contidas nos três documentos, acatando ainda propostas novas apresentadas
durante os trabalhos em plenário.

O plenário formou uma nova comissão com o objetivo de redigir um
documento final a ser apresentado como o consolidado de Belo Horizonte.

Desde já observamos a dificuldade em estabelecer coerência total entre as
propostas abaixo relacionadas, o que, diga-se de passagem, deve-se à
diversidade de instituições participantes desse trabalho. Diante das
dificuldades em tomar coerente o documento, optamos por encaminhar
todas as propostas apresentadas e votadas no dia 19 de junho, respeitando a
soberania do plenário.

Os temas priorizados pelas instituições envolvidas na confecção do
consolidado de Belo Horizonte passam a ser resumidos a seguir: -

- Do Sistema Mineiro de Educação: na definição do que seja Sistema
Mineiro de Educação, incorporamos todo esforço educacional organizado,
autônomo e permanente do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil.

- Diretrizes para regulamentação da gestão democrática: este item define
critérios para o estabelecimento da gestão democrática no âmbito das
unidades escolares e dos sistemas de educação.

- Normas gerais para regulamentação das instituições privadas sem fins
lucrativos: são sugeridos critérios para caracterização das instituições
privadas sem fins lucrativos.

- Normas gerais para regulamentação das instituições privadas: são
sugeridos critérios para autorização de funcionamento das escolas privadas
com fins lucrativos.

- Diretrizes para regulamentação da avaliação escolar: estabelece
comissão de avaliação, que terá como incumbência elaborar, executar e
analisar resultados obtidos com avaliação institucional no Estado.

- Diretrizes gerais para a normatização relativa à organização da educação
básica:

- Incumbências dos estabelecimentos de ensino: esclarece competências
dos estabelecimentos de ensino.

- Incumbências dos docentes: estabelece competências dos docentes.
- Eixos norteadores à elaboração da proposta pedagógica da escola: fixa

eixos pedagógicos e administrativos que deverão constar nas propostas
pedagógicas das escolas.

- Diretrizes para regulamentação do ensino médio: propõe critérios para a
progressiva universalização desse nível de ensino.

- Diretrizes para regulamentação da educação especial: propõe critérios
para controle das ofertas pública e privada da educação especial, ações
políticas e controle de qualidade, além de definições para o
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acompanhamento do processo de inclusão no ensino regular.

- Diretrizes para regulamentação da educação de jovens e adultos:
estabelece critérios para acesso, oferta e funcionamento da educação de
jovens e adultos.

- Diretrizes para a regulamentação da educação infantil: definição de
formas de atendimento na educação infantil, com ênfase na formação do
profissional para atuar na área.

- Diretrizes e princípios norteadores para a carreira docente dos sistemas
estadual e municipal: estabelece orientações indispensáveis para elaboração
dos planos de carreira estadual e municipais, visando à valorização do
profissional da educação bem como das condições do trabalho docente.

Observa-se que foram discutidas e incorporadas ao documento questões
conjunturais que têm sido discutidas pelos trabalhadores em educação de
Minas Gerais, tais como a carreira, a municipalização e a gestão
democrática, pontos essenciais para se garantir a qualidade do ensino.

O documento enfatiza a autonomia dos municípios e da escola,
acrescentando, em outros itens, a necessidade de regulamentação pela
própria escola de aspectos relevantes da organização da educação.

A questão da progressiva universalização do ensino médio foi bastante
debatida, tendo em vista a prioridade de atuação do Estado nesse nível de
ensino. O Plano Estadual de Educação é visto como muito importante para
definir metas estaduais e prioridades, não só na expansão do ensino médio,
mas também na questão da educação de jovens e adultos, da educação
infantil e da educação especial.

O grupo considera essencial que o debate nas escolas tenha
prosseguimento, haja vista a exigüidade do tempo, considerando esta etapa
como o inicio de um processo de diálogo com o Conselho Estadual e com as
Secretarias Estadual e Municipal, que pode evoluir para uma discussão mais
participativa sobre os destinos da educação em Minas. Uma alternativa para
dar prosseguimento aos trabalhos já iniciados poderia ser a instituição de um
calendário de debates nas escolas, para conhecimento das propostas
encaminhadas pelos sete consolidados ao CEE, sendo necessário para isso
o empenho político da SEE e das Secretarias Municipais de Educação.

Acreditamos que este debate pode ser orientado para a criação do Fórum
Estadual de Educação, com presença maior de setores da sociedade civil.

Palavras da Sra. lara dos Santos Cardoso
Promulgada a Lei n° 9.394, de 20112196, que estabeleceu as diretrizes e

bases da educação nacional, o CEE, em conjunto com a SEE, e a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, fugindo a uma tradição
tecnocrata e comprometida com a verdadeira gestão democrática, tomaram
a louvável iniciativa de se articular com outras instâncias sociais, somando
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esforços para estabelecer as normas complementares da LDB.

Esses órgãos oficiais, descentralizando as ações, conclamaram os
mineiros, por meio das instituições educativas, a participar dessa maratona
cívica, oferecendo subsídios oriundos da realidade educativa local e regional
em busca do cumprimento das normas gerais estabelecidas para o Pais.

Todo o processo desencadeado a partir de palestras e orientações de
autoridades educacionais teve como culminância posições consensuais, em
cada região, consubstanciadas em um seminário realizado em 1016197 em
Diamantina, que contou com representantes dos municípios da região Norte.

E de se ressaltar, ainda, que o presente documento é o relatório-síntese da
compatibilização dos documentos apresentados e que, mais enriquecedor
que esse produto, foi o processo de elaboração que gerou maior
comprometimento.	 -

Espera-se, portanto, que as sugestões ora apresentadas possam concorrer
para que a regulamentação da LDB seja comprometida com a flexibilidade e
a autonomia preconizadas na nova lei.

Art. 30, Inciso V
Princípios e Fins da Educação Nacional
Valorização do Profissional da Educação
Entende-se como profissional de educação escolar todas as pessoas

envolvidas no trabalho escolar: professores, pessoal da área administrativa,
tecnopedagógica e serviços gerais atuando em todo e qualquer órgão do
serviço de Educação.

Art. 40 , Incisos II, EV, VIII e EX
O Dever do Estado com a Educação Escolar Pública
1 - A partir da implantação da Lei n° 9.394196 até o ano 2000, será

assegurado o acesso às escolas públicas de Minas Gerais a todos os
cidadãos, com direito ao ingresso no ensino médio.

2 - Garantida a oferta de vagas, toma-se dever da família e do educando,
se maior de idade, o ingresso, permanência e conclusão do ensino médio.

3 - Na assistência à saúde, serão assegurados a todos os alunos das
escolas públicas o atendimento médio e os diversos exames clínicos e
laboratoriais que se fizerem necessários, tais como: cardiológicos,
oftalmológicos, neurológicos, otoninolaringológicos e outros.

4 - Extensão da oferta da merenda escolar para os alunos do noturno,
independentemente do grau de ensino.

5- Funcionamento de bibliotecas comunitárias aos sábados e feriados para
atender o aluno trabalhador.

6 - Tomar a escola um ambiente propício para formação da personalidade
•do aluno no seu todo e também oferecer melhores condições aos
profissionais que atuam no ensino noturno.
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7 - Para o cumprimento da carga horária mínima prevista, os cursos

noturnos poderão ter sua duração acrescentada de um ano letivo.
Alternância de turnos para o aluno trabalhador.

8- Será garantida a assistência odontológica, incluindo a preventiva.
9 - Os Estados e os municípios deverão disponibilizar para todos os alunos

e professores do ensino fundamental e médio os insumos mínimos
necessários para garantia dos padrões de qualidade de ensino, de acordo
com as seguintes prioridades: equipamentos das escolas com material
didático-pedagógico e recursos financeiros suficientes para o
desenvolvimento satisfatório dos programas das diversas disciplinas;
atendimento ao aluno em sistema de plantão por professores recuperadores,
fora do horário de aulas, em salas específicas, para toda a escola básica;
criação e manutenção de salas especializadas (salas-ambientes) para todas
as disciplinas em todas as escolas; garantia de, pelo menos, um supervisor
pedagógico por turno, em todas as escolas de educação básica; garantia de
oferta de programas de capacitação contínua do professor e demais
servidores da escola; implantação e acompanhamento, nas escolas, de
programas de valorização pessoal e conscientização profissional dos
profissionais da educação escolar; garantia de manutenção de um quadro de
pessoal suficiente para se chegar aos padrões de qualidade mínimos
exigidos.

AI. 50, Inciso 1, lii, § V
O Direito e a Garantia de Acesso ao Ensino Fundamental
1 - Em cumprimento ao § 1 0 do art. 50, o Estado, por meio da SEE e da

SRE, prestará assessoria aos municípios na implantação e na
implementação de medidas que garantam o acesso e a freqüência do aluno
à escola em consonância com a legislação pertinente.

2 - Dos conselhos tutelares será cobrada ação efetiva junto às famílias
para acesso do menor à escola e sua permanência para cumprimento da
obrigatoriedade do ensino.

O regimento das escolas definirá as medidas que serão aplicadas para
garantir o ingresso e a adaptação do aluno a uma turma, independentemente
da escolarização.

3 - Constituição de uma comissão multidisciplinar permanente,
remunerada, que se incumbirá de classificar, reclassificar, adaptar e
promover a aceleração de estudos dos alunos, usando os instrumentos de
avaliação adequados.

AI. 7°
O Ensino por Iniciativa Privada e Condições de seu Funcionamento
O poder público deverá aplicar à escola privada os mesmos critérios de

autorização de funcionamento e avaliação de qualidade aplicados à escola
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pública.

Art. 80
O Regime de Colaboração Entre os Diversos Sistemas de Ensino
Os diversos sistemas de ensino deverão manter estruturas mais

articuladas entre si, garantindo padrão mínimo de uniformidade de ações, a
nível de municípios, Estado e Nação.

Art. 10 1 Inciso V
Incumbência dos Estados
1 - Na estrutura do sistema estadual haverá um conselho estadual de

educação com funções normativas e de supervisão.
2 - Haverá delegação de competências do Conselho Estadual de Educação

para a SEE, objetivando a desburocratização das ações educacionais.
Art. 11, Inciso III
Incumbência dos Municípios
1 - Na estrutura do sistema municipal, haverá um CME com funções

normativas e de supervisão. Os CME deverão baixar normas
complementares que garantam o desenvolvimento de uma política
educacional voltada para os interesses da população desvinculada de
política partidária e corporativista.

2- O processo de municipalização do Ensino e transferência administrativa
deverá garantir:

- direito de continuidade no cargo até o final do mandato do diretor
regularmente escolhido;

- manutenção dos professores e funcionários nas escolas municipalizadas,
com todos os direitos e vantagens já adquiridos;

- discussão com a comunidade do cronograma da municipalização das
escolas estaduais;

- obrigatoriedade, para o pessoal das escolas estaduais municipalizadas,
de submeterem-se às normas pedagógicas e administrativas do Poder
Municipal;

- o Conselho Municipal de Educação, órgão fiscalizador da aplicação dos
recursos, será eleito pela comunidade escolar do município, de acordo com a
legislação pertinente.

Art. 12, Inciso III
Incumbências dos Estabelecimentos de Ensino
Considera-se hora/aula o módulo estabelecido pelo Regimento Escolar,

desde que preservadas as 800 horas estabelecidas pela Lei n° 9.394, de
1996.

Art. 14
A Gestão Democrática do Ensino Público
1 - 0 Colegiado Escolar será instrumento de gestão democrática e terá sua
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organização e funcionamento em conformidade com as normas já
estabelecidas pela SEE.

2- O processo de escolha do Diretor da Unidade de Ensino será através de
concurso de titulo e eleição direta com a participação da comunidade escolar
de acordo com as normas já estabelecidas pela SEE.

3 - Haverá permanentemente, na Comunidade Escolar, uma prática efetiva
da democracia valorizando o envolvimento de toda escola e da família na
formação do homem novo para uma nova sociedade.

Art. 15
Autonomia Pedagógica, Administrativa e Financeira das Unidades

Escolares
As escolas deverão ter garantidas as conquistas já asseguradas em lei, em

relação à sua autonomia administrativa e pedagógica, evitando burocracias
que dificultem o trabalho escolar.

Estado e municípios conjuntamente estabelecerão normas de acordo com
a sua realidade, possibilitando autonomia e maior comprometimento das
comunidades envolvidas.

Art. 23
Organização da Educação Básica
A escola, em consonância com a legislação pertinente e Regimento

Escolar, promoverá:
1 - Organização de turmas de acordo com o interesse e a competência dos

alunos, através de módulos dos Conteúdos Curriculares: Língua Portuguesa,
Ciências Físicas e Biológicas e Humanas.

2 - Reclassificação dos alunos através de provas elaboradas pela escola.
3- Inclusão da Educação Física em todos os módulos.
4 - Comissão constituída (de acordo com as sugestões do Au. 5 0) se

incumbirá da identificação das defasagens e avanços, para, respeitando o
ritmo de cada aluno, promover a aceleração de estudos ou trabalhos
individuais ou coletivos de integração dos alunos, de acordo com suas
habilidades ou dificuldades até esses alcançarem o nível ideal de
aprendizagem.

5 - O calendário escolar deverá ser organizado pelos profissionais da
educação de cada escola, objetivando o melhor aproveitamento de seus
alunos.

Art. 24 Incisos 1, II, III, IV, V, VI e VII
Regras Básicas para Organização de Educação
1 - Considera-se como efetivo trabalho escolar toda atividade realizada

pela escola objetivando o crescimento pedagógico do aluno e dos
profissionais da educação, resguardando o cumprimento do projeto
pedagógico da escola e das horas-aula estabelecidas.
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2- O ano escolar não estará necessariamente vinculado ao ano civil.
3 - Para os alunos dos cursos regulares, regime seriado, amparados pelos

sistemas de dependência conforme a legislação vigente, fica assegurada a
conclusão dos seus cursos segundo opções oferecidas no art. 23 da Lei n°
9.394, de 1996, e no projeto pedagógico da escola.

4 - Para os alunos que não lograrem aproveitamento em qualquer
conteúdo da série ou fase cursada, será garantida a continuidade de estudos
na série ou fase posterior, na mesma ou em outra escola.

5 - A transferência de alunos de um estabelecimento de ensino para outro
far-se-á pela base comum nacional.

6 - Para matrícula imediata de aluno transferido, em qualquer nível da
educação básica, deverá aceitar-se qualquer comprovante de escolaridade
emitido pela escola de origem até que seja providenciado, pelo aluno ou
pelos responsáveis, o documento adequado; o prazo para a entrega do
documento será estabelecido no Regimento Escolar-

7 - Quando houver necessidade de adaptações por suplementação de
estudos ou complementação de carga horária, fica a escola de destino
obrigada a proporcionar meios que garantam ao aluno a integração do seu
Currículo Pleno através de:

- projetos especiais com plano individual, cumpridos pelo aluno na escola
ou em casa;

- estudos intensivos ministrados pelos professores do conteúdo na escola;
- outros meios que o estabelecimento julgue adequados para atender as

necessidade dos alunos.
8 - A admissão de alunos nos estabelecimentos de ensino independente de

escolarização anterior será processada mediante avaliação feita pela Escola,
referente aos conteúdos da base comum nacional.

9 - Os estabelecimentos de ensino deverão especificar, em seu calendário
escolar, o período para a realização desta avaliação.

10- Quando o aluno se submeter a avaliações, conforme alínea "c" do art.
24, que seja garantido em seu Histórico Escolar o registro de qualquer série,
ou fase, ou etapa cursada com proveito, anteriormente.

11 - No decorrer do ano letivo, quando houver interrupção de parte da série
ou etapa, ou fase, seja considerada a proporcionalidade do período cursado
pelo aluno, para fins de promoção.

12- A carga horária mínima será estabelecida pelo Regimento Escolar.
13 - Conforme Regimento Escolar a progressão parcial poderá efetivar-se

mediante avaliação de conhecimento e habilidade que comprovem a
possibilidade de o aluno avançar seus estudos até em séries posteriores em
determinado conteúdo curricular.

14 - Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série,
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poderá haver progressão parcial, com dependência, a partir da 73 Série do
Ensino Fundamental e da 23 série do Ensino Médio, em um ou dois
conteúdos, desde que preservada a seqüência do currículo, observando-se:

- Quando o conteúdo curricular não figurar no período letivo seguinte,
conforme organização do currículo pleno;

- Quando, embora figurando o conteúdo curricular no período, a
aprendizagem correspondente ao período anterior não constituir pré-requisito
para prosseguimento de estudos.

15- Entendem-se como aspectos qualitativos:
- a compreensão dos fatos;
- a percepção de relações;
- a aplicação dos conhecimentos;
- a capacidade de análise e síntese, que deverá estar clara, em todos os

conteúdos curriculares, tanto para professoras quanto para alunos durante o
processo de ação educativa.

16 - Os estabelecimentos de ensino deverão oferecer meios de acelerar
estudos para alunos com defasagem série/idade.

17 - Os estabelecimentos de ensino adotarão medidas que possibilitem o
avanço de alunos de qualquer idade, nos cursos e nas séries, comprovando
o seu superior estágio de desenvolvimento.

18 - Ocorrerá aproveitamento de estudos concluídos com êxito nas
seguintes situações:

- em qualquer conteúdo do currículo pelo cursado, pelo aluno em
estabelecimentos devidamente autorizados ou reconhecidos;

- em qualquer conteúdo do currículo pleno do estabelecimento, mediante
verificação do aprendizado do aluno que o situe na etapa ou na série ou fase
adequada;

- em qualquer conteúdo do currículo pleno do estabelecimento objetivando
a conclusão do mesmo, ou do curso, mediante avaliação do conhecimento.

19 - Garantir ao aluno o direito aos estudos de recuperação, nas
modalidades e nas formas estabelecidas no regimento escolar, para os casos
de baixo rendimento.

20 - Serão proporcionados estudos, a título de recuperação, destinados a
alunos de freqüência insuficiente, ao longo do período letivo e no momento
mesmo subseqüente às faltas, por meio de atividades apropriadas ao
desenvolvimento das aprendizagens programadas para o respectivo
conteúdo curricular no período em que ocorreu a falta.

21 - O desempenho satisfatório nas atividades a que se refere esse artigo
implicará compensação de faltas, com a devida ressalva nos registros
escolares.

22 - Ao aluno que, por qualquer motivo, necessite ingressar na escola sem
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transferência, durante o período letivo e após cumpridos 25% da carga
horária prevista para o período ou fase, serão ministradas avaliações no
valor dos pontos já distribuídos pela escola, e a carga horária faltosa será
compensada pelo aproveitamento suficiente.

23 - Para expedição de históricos escolares, declarações de conclusão de
série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, as escolas devem
registrar o total da carga horária e as faltas dos alunos em horas/aula.

Ad. 25
Número de alunos, carga horária e sua adequação às condições escolares
A relação adequada entre número de alunos e o professor, a carga horária

e as condições materiais do estabelecimento será:
a) 20 a 25 na pré-escola;
b)2sa3odeCBAà5asede;
c) 35 a 40 nas demais turmas do ensino fundamental e no ensino médio.
Art. 26 - § 20, 30 e 50
A estrutura do currículo escolar
1 - O plano pedagógico de cada estabelecimento de ensino definirá, em

consonância com a legislação pertinente, a distribuição de conteúdos nas
séries, ou nas etapas, ou nas fases.

2 - O ensino da arte, além de promover o desenvolvimento cultural do
aluno, oportunizará a sondagem de suas aptidões.

3 - Identificadas as aptidões, a escola montará oficinas, adequadamente
equipadas, para atendimento aos alunos conforme suas opções.

7 - O projeto para promoção do suporte educacional deverá ser elaborado
em nível de município.

Art. 28, Incisos 1, II e III
O ensino rural e suas especificidades
1 - O sistema de ensino municipal promoverá a elaboração de propostas

curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências,
apropriadas ás reais necessidades e aos interesses dos alunos da zona rural
e a incorporação de Zootecnia, Agricultura, Práticas na Propriedade e outras
disciplinas relacionadas às atividades socio-econômicas regionais, além dos
conteúdos obrigatórios.

2- A escola adotará a metodologia: relação vida/escola/vida.
3 - Poderá ser criada escola - núcleo em regime de internato ou semi-

internato, no 2 0 ciclo, a partir do 50 ano de escolaridade.
4 - Poderá ser mantido o regime de altemância, no 2 0 ciclo, a partir do 50

ano de escolaridade.
5- Compreenderá esse regime: uma semana de atividade na escola, com

aulas em tempo integral e uma semana de atividades em casa, dando
continuidade ao processo desenvolvido na escola.
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Arts. 29,30 e 31
A educação infantil
1 - As creches e as pré-escolas isolada ou integradamente, deverão ser

asseguradas pela Lei Orgânica dos Municípios.
2 - Os currículos de educação infantil, integrados pedagogicamente num

bloco único e continuo, deverão levar em conta o grau do desenvolvimento
da criança e a diversidade social e cultural das populações infantis.

3 - A SEE organizará, em colaboração com o Sistema de Saúde e os
órgãos de assistência social, equipes, multidisciplinares para a orientação e a
supervisão da instituição de educação infantil.

4 - A jornada diária de trabalho, definida como obrigatória para o ensino
fundamental, será também assim considerada para a educação infantil.

5 - As instituições de educação infantil, além de sua função básica,
assegurarão assistência preventiva à saúde, em complementação à ação da
família e, quando mantidas pelo poder público, contarão com recursos dos
Sistemas de Saúde e de Assistência Social, além daqueles específicos da
educação.

6 - As instituições de educação infantil funcionarão em horário parcial ou
integral e observarão as exigências mínimas de tempo de permanência
diária e dias de funcionamento por ano, estabelecidos pelo sistema de
ensino competente.

7 - As propostas curnculares de educação infantil serão articuladas com as
do ensino fundamental.

Ari. 32, Incisos II e IV; § 1, II e IV -
Objetivo, gratuidade e obrigatoriedade do ensino fundamental
1 - O tempo escolar a que se refere esse artigo poderá ser distribuído em

ciclos, de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança e do
adolescente, podendo ser desconsiderada a faixa em que se encontram os
alunos.

2 - Será garantido o cumprimento da obrigatoriedade do ensino
fundamental mediante:

- currículos que atendam às necessidades e aos interesses do aluno;
- infra-estrutura das escolas (material didático, alimentação e lazer);
- profissionais especializados para o acompanhamento do educando;
- garantia às famílias que mantiverem os filhos na escola de prioridade de-
- atendimento médico-hospitalar;
- vagas para filhos nas creches e nos programas de apoio;
- ingresso, progressão e obtenção de abono-família na empresa;
- articulação com empresas para ingresso no mercado de trabalho;
- utilização do espaço escolar (áreas de lazer, hortas e oficinas) para

realização de tarefas que propiciem geração de renda;
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- realização de cursos de aperfeiçoamento dos profissionais do ensino

fundamental para adequação às novas práticas pedagógicas;
- garantia de insumos necessários para o atendimento da biblioteca em

todos os turnos, com acervo bibliográfico adequado, salas ambiente para as
diversas disciplinas e pessoal para trabalhar,

- eliminação progressiva do sistema de notas, com avaliação das
habilidades, das atitudes e dos valores do educando.

3 - Para melhorar a compreensão do ambiente natural e social do sistema
político, da tecnologia, das artes e dos valores, seja estabelecida,
adequadamente, a carga horária dos conteúdos referentes ( Ciências,
Geografia e História).

4 - Admissão de especialistas como Assistente Social, Psicólogo e
Psicopedagogo para assistência ao educando e a sua família.	-

5 - Reorganização das duas etapas (CBA e 43 série, 5a a 53 séries):
- 1° Ciclo Básico (10, 20 e 30 anos de escolarização);
- 2° Ciclo Intermediário (4a, 5a e 6a Séries)
- 3° Ciclo Avançado (73 e 53 Séries)
6 - Para os estabelecimentos de ensino que utilizam a progressão regular

por série no ensino fundamental, o regime de progressão continuada, sem
prejuízo da avaliação do processo ensino-aprendizagem, não deverá
ultrapassar a 3°, 4° 5° 6°, 7° e 8° séries.

7 - Dependência (progressão parcial) do 2° Ciclo para o 30 Ciclo em um ou
dois conteúdos curriculares.

8 - Ao final do 3° Ciclo será permitido ao aluno reprovado em até 3
conteúdos concluir o ensino fundamental, via supletivo, ou na própria escola,
mediante nova avaliação, antes do início do período letivo seguinte.

9 - O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância
utilizado como complementação da aprendizagem, a partir do 3° Ciclo, sob
orientação da escola, dos alunos da zona rural e dos trabalhadores
impossibilitados totalmente de acesso ao ensino presencial.

10 - O ensino fundamental poderá não ser presencial em até 50% em
situações emergenciais, no 30 Ciclo, tais como:

- alunos da zona rural impossibilitados de freqüentar as aulas devido à
necessidade de deslocamento superior a Um até a escola mais próxima;

- trabalhador cuja jornada de trabalho e necessidade de grande
deslocamento o impossibilitam de freqüentar o ensino fundamental -
alternância de turnos, conforme a natureza do trabalho.

Art. 33
O Ensino Religioso, de matricula facultativa, constitui disciplina dos

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo
oferecido, com ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências
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manifestadas pelos alunos ou por seus representantes.

Art. 34,	1 0 e 20
A jornada escolar do aluno
1 - As atividades que impuserem a necessidade do desenvolvimento dos

conteúdos fora da sala de aula serão consideradas amparadas nos termos
deste artigo.

2 - A ampliação do período de permanência dos alunos na escola ficará na
dependência de condições físicas, materiais e humanas necessárias ao
trabalho escolar.

3 - Deverá haver redimensionamento do currículo, incluindo atividades de
recuperação, lazer, comemorações cívicas e esportivas, oficinas, dotando as
escolas de infra-estrutura adequada.

Art. 36, incisos 1 a III, fi 10  40
O currículo do ensino médio
1 - Criação, em todas as escolas que mantenham o ensino médio, de

laboratório, adequadamente equipado, de Química, Física e Biologia.
2 - Criação de pólos de língua estrangeira para atendimento a todos os

alunos do ensino médio.
3 - O ensino deverá ter caráter acadêmico, visando â formação cultural,

social e política do educando, promovendo a sua integração social e
condições de competitividade para o prosseguimento dos estudos.

4- Estender a oferta do ensino médio a todos os municípios.
Art.37, § 1 0 e 20
A educação de jovens e adultos
1 - Erradicação definitiva do analfabetismo, através de programas

ininterruptos e específicos para a alfabetização de adultos, oferecendo
oportunidades reais de aprendizagem e prosseguimento dos estudos.

2 - Provisão de recursos específicos para um trabalho efetivo de
alfabetização de adultos.

3 - Implementação de uma política efetiva comprometida com o ensino
supletivo, utilizando maiores investimentos, especialmente para o ensino
regular de suplência de 12 a 43 séries.

4 - Oferecimento ao alfabetizando, além da oportunidade de aquisição das
habilidades de ler e escrever, de programas de qualificação ou capacitação
profissional.

5 - A freqüência não será para fins de promoção, estando o tempo de
término do curso subordinado à disponibilidade e ao interesse do aluno.

Art. 38
Cursos e exames supletivos
1 - Manter cursos de exames no sistema público com base comum do

currículo nacional, oferecendo ao educando possibilidade do prosseguimento
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dos estudos em caráter regular.

2 - Normatizar para que a abrangência dos exames se estenda a todas as
escolas que possuam o ensino médio, expandindo o atendimento à
educação para todos.

Art. 39
A Educação profissional
1 - O acesso a que se refere este artigo far-se-â independentemente da

escolarização anterior, obedecidos os requisitos para um bom desempenho
na ocupação pretendida.

Art. 41
Reconhecimento da educação profissional
1 - O aluno só terá direito ao diploma de habilitação, nos termos deste

artigo, se comprovar conclusão do ensino médio.	 -
2- Ao aluno que não comprovar conclusão de ensino médio será fornecido

um certificado de qualificação profissional.
Art. 59, incisos 1,11, 111ev
A educação especial
1 - Garantir currículos que atendam às necessidades especiais, tendo em

vista as possibilidades do educando, aproximando-os o máximo possível dos
currículos das escolas de ensino regular.

2 - Garantir a participação da família e da comunidade na elaboração
desses currículos.

3 - Comprovado um nível de desempenho satisfatório do aluno deverá ser
integrado em classe comum.

4 - A escola terá autonomia para encaminhar os alunos considerados
superdotados para a série ou etapa, ou fase para a qual apresentem
competência, mediante comprovação de conhecimento de habilidades,
independente da idade ou escolaridade.

5 - Inclusão na parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental do
conteúdo "Comunicação de Sinais" para todas as escolas que atendam aos
alunos portadores de deficiências auditivas.

6 - Criar Classes Especiais com infra-estrutura física adequada e pessoal
especializado para atendimento adequado a demanda-

7 - Será garantido a todos os alunos portadores de necessidades especiais
o acesso e a permanência em escolas públicas, assegurando a esses
transporte, alimentação, assistência à saúde e equipamentos adequados ás
diversas necessidades apresentadas.

8 - Estado e municípios deverão promover conjuntamente um censo da
população portadora de necessidades especiais, no mesmo período de
cadastro, para alunos do ensino regular, com vista a estabelecer políticas
públicas de assistência e educação para esses cidadãos.
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Art. 60
Apoio técnico e financeiro às instituições especializadas em educação

especial
1 - O poder público poderá oferecer bolsas em instituições que ofertam

educação para portadores de necessidade especiais.
Art. 61
A formação dos profissionais da educação
1 - Garantir capacitação contínua em serviço, para todos os professores

em exercício. Através de programas permanentes de estudos,
2 - Proporcionar aos professores efetivos com o máximo de 15 anos de

exercício ingresso a cursos de graduação na modalidade de licenciatura, em
serviço.

3 - A capacitação do professor deverá ser realizada em serviço, de
preferência em cooperação com as universidades locais e regionais.

4 - As escolas normais poderão oferecer cursos de especialização em
educação pré-escolar, ensino especial, ensino rural e suplência para
professores legalmente habilitados.

5 - O poder público deverá promover cursos de treinamento de professores
para atendimento às comunidades indígenas (Art. 32, § 30).

6 - As escolas normais deverão oferecer, também, o ensino fundamental a
partir da P série, oportunizando a integração teoria-prática, de forma
interdisciplinar ao longo de todo o curso.

7 - Criação de um centro pedagógico nas sedes das SREs visando
promover:

- capacitação em módulos nos períodos de férias;
-oficinas para professores nas diversas modalidades de ensino, podendo

ser semanal ou quinzenal com duração mínima de 2 horas.
8 - O poder público promoverá cursos de habilitação para professores que

não têm formação específica para o magistério.
9 - As escolas normais poderão oferecer cursos de complementação

pedagógica, pós-médio, para candidatos que queiram ingressar no
magistério.

Art. 65
A prática de ensino na formação do docente
1 - O comprovado exercido em função compatível com a formação poderá

ser aproveitado para complementar até metade dessa carga horária.
2 - A formação dos docentes para educação básica incluirá prática de

ensino de, no minimo, 300 horas, podendo haver o aproveitamento do tempo
de serviço de magistério, comprovado mediante certidão expedida pelos
estabelecimentos de ensino.

Au. 67, incisos 1, II, IV e V
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Valorização dos profissionais da educação
1 - O ingresso na carreira de magistério público far-se-á por concurso

público de provas e títulos, sendo admitidas outras formas de seleção
pública para os casos de provimento temporário ou de substituição
emergencial dos titulares dos cargos.

2- Oferecer ao profissional de educação oportunidade de freqüentar cursos
de pós-graduação com bolsa de estudo dentro ou fora do país.

3 - Progressão horizontal baseada na titulação ou na habilitação e na
avaliação de desempenho, valendo para isso todo o curso de pôs-graduação
(especialização, mestrado, doutorado) e curso adicional.

4 - Assegurar aos profissionais da educação condições de dedicação
exclusiva, através de remuneração condigna.

5 - Possibilidade de opção por outro plano de saúde que não seja o
IPSEMG.

Art. 79
Assistência à educação indígena
1 - Difundir o idioma indígena como conteúdo de enriquecimento nas

escolas para registrar a valorização do índio brasileiro nas regiões nas quais
há presença de comunidades indígenas.

2 - Criar parcerias com instituições de ensino superior para desenvolver o
trabalho de assistência ao índio.

Art. 60
O ensino à distância
1 - Possibilitar a educação à distância em todos os níveis e modalidades,

aos adultos que não tiveram acesso à escola.
2 - Serão garantidas, dentro da jornada regular de trabalho, em toda e

qualquer empresa, duas horas semanais destinadas à tele-educação.
3 - Os programas poderão ser estabelecidos pela empresa para atender a

necessidades imediatas dos trabalhadores ou aproveitados de outras
entidades, conforme interesse da empresa ou dos funcionários.

Art. 67, § 30, incisos 1 e II
Instituição da década da educação
1 - Apôs atendida toda a demanda de maiores de sete anos, a escola

poderá matricular os alunos de seis anos de idade para o ensino
fundamental, mesmo que esta medida acarrete aumento de turmas, desde
que a escola disponha de espaço físico-

2 - Criação de tele-salas de curso à distância, sob a coordenação de
professores especializados para a alfabetização de jovens e adultos da zona
rural e periferias urbanas.

Art. 89
Integração de creches e pré-escolas ao sistema de ensino
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1 - Integrar e adaptar as creches aos sistemas de ensino.
2 - Introduzir, nos programas de atendimento às creches, novas técnicas

pedagógicas.
3 - Oferecer curso de capacitação para os profissionais que atuam em

creches.
4 - As creches e pré-escolas deverão receber autorização para

funcionamento, desde que ofereçam infra-estrutura adequada, recursos
humanos comprovadamente qualificados e que garantam a aplicação de
metodologias específicas que propiciem avanços progressivos no
desenvolvimento infantil nas diversas áreas do conhecimento."

E só. Participaram deste Pólo as Superintendências de Curvelo,
Diamantina, Januária, Montes Claros e Pirapora. Obrigada.

Palavras da Sra. Dulce Ely Cangussu Gatti Queiroga
Meus cumprimentos a todos da Mesa, extensivos a todos do Plenário, este

documento apresenta sugestões para as normas complementares à nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nas oito superintendências
regionais de ensino que compõem a região do Vale do Aço: Almenara,
Caratinga, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Guanhães,
Manhuaçu, Nova Era e Teófilo Otôni. Participaram dessas discussões 234
municípios e 29.174 pessoas, com as seguintes representações de
instituições: superintendências regionais de ensino, secretarias municipais de
educação, câmaras de vereadores, escolas estaduais, escolas municipais,
lideres comunitários, associações de pais, colegiados escolares, SIND-UTE,
conselhos tutelares, maçonaria, Poder Judiciário, APAE5, sindicatos rurais,
sindicatos dos trabalhadores rurais, igrejas e imprensa.

Neste momento histórico, toda a sociedade foi mobilizada para o estudo e
a análise da nova LDB, participando e exercendo sua cidadania critica.

Observou-se que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
está sedimentada em princípios de igualdade, liberdade, flexibilidade,
pluralismo de idéias, concepções pedagógicas, tolerância, garantia dos
padrões mínimos de qualidade, valorização da experiência extra-escolar,
ressaltando, sobretudo, o respeito às diferenças e à necessidade de
integração da escola na sociedade.

Isto posto, seguem-se as sugestões de normas complementares da
Regional Vale do Aço à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

Síntese: Título III - Do Direito à Educação e do Dever de Educar.
Art. 50 - o acesso ao ensino fundamental é direito público e subjetivo,

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária,
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e,
ainda, o Ministério Público acionarem o poder público.
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Sugestão: ampliar e socializar a modalidade de educação a distância,
oferecendo material e veiculação dos programas em diversos horários.
Como exemplo, telecursos em horários diversos, convênios com Prefeituras
Municipais, empresas, etc. para a formação de tele-salas.

Art. 70 - o ensino é livre, é iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:

1 - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder
público.

Sugestão: adequar a legislação pertinente à filosofia da nova LDB,
incluindo a rede particular de ensino no processo de avaliação promovida
pelo poder público.

A Resolução n° 306 estabelece que se deve adequar a nova LDB ao
mesmo sistema de avaliação sistêmica para a escola particular.

Título IV - Da Organização da Educação Nacional
A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em

regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
Sugestão: orientar os sistemas municipais de ensino para se articularem e

se organizarem na busca de diretrizes compartilhadas, tendo em vista a
superação das desigualdades sociais.

Arts. 10 e 11 - Os Estados se incumbirão de organizar, manter e
desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do seu sistema de ensino.

2 - Definir com os municípios formas de colaboração na oferta ao ensino
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público.

Sugestão: orientar o município para que possa organizar o seu sistema de
ensino e exercer sua autonomia. Foi dada abertura aos municípios, mas a
dificuldade é corno fazer.

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 1 - participação dos
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico na escola; 2
- participação da comunidade escolar em conselhos escolares ou
equivalentes.

Sugestão: estender à rede pública municipal e particular o principio da
gestão democrática, implantado e consolidado, hoje, na rede pública
estadual.

Ad. 17 - Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal
compreendem: 1 - as instituições do ensino mantidas, respectivamente,
pelos poderes públicos federal e estadual e pelo Distrito Federal.

Sugestão: o poder público municipal não deverá manter as instituições de
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educação superior.

V - Dos Nveis e da Modalidade de Educação de Ensino
Capítulo II - Da Educação Básica.
Sessão 1 - Das disposições gerais
Art. 23 - A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,

períodos semestrais, ciclos, alternâncias regulares de períodos de estudos,
grupos não senados com base na idade, na competência e em outros
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar.

Sugestão: adotar, para escolas rurais, regime de alternância que permita a
adequação do calendário escolar a suas peculiaridades locais. Como
exemplo, nas zonas rurais, adotar mais ou menos o regime nos moldes de
família agrícola.

Art. 24 - A educação básica nos níveis fundamental e médio será
organizada de acordo com as seguintes regras: lI - a classificação em
qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser
feita: c - independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação
feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do
candidato e permita a sua inscrição na série e na etapa adequadas,
conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.

Sugestão: determinar que os estabelecimentos de ensino organizem
equipes que submeterão os alunos a avaliações nos conteúdos de base
comum.

Art. 24 - Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série,
o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, desde que
preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo
sistema de ensino.

Sugestão: manter a operacionalização da matricula em conteúdos de
dependência, a partir da 6 a série.

Art. 25 - Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar
relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e
as condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único - Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das
condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer
parâmetros para atendimento do disposto neste artigo.

Sugestão: estender imediatamente a carga horária do professor para 40
horas, sendo 25 horas na regência e 15 horas para estudos e atividades
extras, criando condições mínimas de distribuições de alunos por classe e
por série, de forma compatível com o ensino da atualidade.

Ari. 26 - Os currículos dos ensinos fundamental e médio devem ter uma
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema e
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estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela.

Sugestão: garantir a devida formação do professor para o ensino da arte;
oferecer capacitação imediata aos professores de língua estrangeira; abrir a
possibilidade de terceirização do ensino da língua estrangeira.

Art. 36 - A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos do ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.

Sugestão: atribuir ao poder público a responsabilidade pela manutenção de
cursos profissional izantes nas regiões onde não há viabilidade de parceria ou
cooperação com instituições especializadas em educação profissional, de
acordo com o projeto apresentado pela região.

Seção 5- Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e
médio na idade própria.

§ 1 0 - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e
adultos que não puderam efetuar os estudos na idade própria oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, suas condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames.

Sugestão: transformar os cursos de ensinos fundamental e médio noturnos
em curso regular de suplência com capacitação dos docentes.

Ad. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular.

Sugestão: credenciar uma escola na sede da Superintendência Regional
de Ensino para aplicação dos exames especiais de 53 à 83 séries e ensino
médio.

Da Educação Especial
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades

especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específica para atender a suas necessidades, além de terminalidade
especifica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os
superdotados.

Sugestão: criar, em nível estadual, fundação de educação especial com a
finalidade de subsidiar as escolas na formação e no serviço dos professores,
assessoria pedagógica, orientação profissional, etc.



348
Art. 60 - Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão

critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de
apoio técnico e financeiro pelo poder público.

Parágrafo único - O poder público adotará, como alternativa preferencial, a
ampliação do atendimento dos educandos com necessidades especiais na
própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às
instituições previstas neste artigo.

Sugestões: identificar as instftuiçõs existentes no Estado, analisar e avaliar
as suas estruturas físicas e seu projeto pedagógico e vinculá-las a uma
instituição central, como, por exemplo, uma fundação de educação especial.

Conclusão: esperamos que com a nova LDB sejam fixadas todas as
diretrizes da educação nacional, assim como todos os parâmetros, os
princípios e os rumos que se devem imprimir à educação de nosso Pais.

E necessário termos uma nova visão. E preciso criarmos condições para
garantir para todos o desenvolvimento de capacidades, aprendizado e
conteúdo necessários à vida em sociedade, bem como formar cidadãos que
possam atuar com compreensão critica, dignidade e competência na
sociedade atual, contribuindo para o seu desenvolvimento numa perspectiva
democrática. Tenho certeza de que novos horizontes se abrirão, pois hoje
temos uma Lei de Diretrizes e Bases graças à qual a flexibilidade, a
autonomia, a descentralização, a valorização de experiências e a qualidade
do ensino serão realidade em nossas escolas. Muito obrigada.

PAINEL II
Palavras da Sra. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt

Um boa-tarde a todos da Mesa e a todos os presentes. Estaremos
apresentando o documento do Pólo Mata, cujas transparências estarão
sendo exibidas na tela ao lado. O documento do Pólo Mata foi elaborado nos
municípios pelos educadores das superintendências de Barbacena,
Carangola, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Ponte
Nova, São João dei-Rei e Ubá.

O nosso documento foi introduzido pelo pensamento de dois grandes
nomes da educação do Brasil e de um grande sociólogo. Paulo Freire disse-
nos que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz,
de tal maneira que, num dado momento, a sua fala seja a sua prática.
Esperamos, pois, uma nova LDB que seja realmente praticada em nossas
escolas.

Henfil disse-nos que não é o desafio com que nos deparamos que
determina quem somos e o que estamos nos tomando, mas a maneira com
que respondemos ao desafio.

Todos os educadores do Pólo Mata e a sociedade souberam responder a
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esse desafio. Tanto que dele participaram 175 municípios, num total
aproximado de 29.626 pessoas de comunidades escolares, secretarias
municipais, câmaras municipais, sindicatos, especialmente o SIND-UTE, as
SRE5, os CEFET5, entidades religiosas, assistenciais e filantrópicas,
conselhos tutelares, faculdades, universidades, Sistema FIEMG e o SESI.

Nosso documento está estruturado em quatro pontos: uma introdução,
algumas considerações da plenária realizada no dia 10, subsídios
propriamente ditos para a elaboração das normas e uma conclusão. Logo na
introdução, o documento diz que o trabalho foi realizado a partir da
referência daquele roteiro proposto pelo Conselho Estadual de Educação.
Ressalta o quanto esse momento criou oportunidade para uma excelente
reflexão por parte de todos os que estão nas nossas comunidades escolares
e na sociedade. Também ressalta o quanto foi exíguo o tempo que tivemos
para aprofundamento maior das questões postas pela LDB. Anota, ainda,
que a LDB apresenta muitos avanços, mas, do ponto de vista da tramitação
e da aprovação, o Pólo considera que ela foi autoritária e ilegítima porque
não considerou muitas das contribuições que os educadores brasileiros
apresentaram nos primeiros projetos. Ela fala da necessidade de termos
outras oportunidades que, com certeza, teremos, para maior e melhor
entendimento dessa nova LDB.

Há algumas considerações que foram feitas na plenária realizada em Juiz
de Fora, no dia 10 de junho passado. Na plenária havia 21 representantes de
cada uma das nove superintendências. Durante a plenária tomou-se
conhecimento do documento que vamos agora apresentar. Resolveu-se
respeitar as decisões que estavam ali colocadas e que tinham sido enviadas
pelas nove superintendências. Como não se concordava com algumas das
sugestões, fizeram-se algumas considerações que estão no documento,
numa coluna que denominamos "Decisões da Plenária".

Infelizmente, dado o tempo, não foi possível que se examinasse todo o
documento. Conseguimos chegar somente até o art. 28. A partir do art. 29,
não temos consideração nenhuma da plenária do dia 10. Constatou-se que o
documento não só apresenta sugestões para o Conselho Estadual de
Educação, como também para a Secretaria de Estado da Educação e, em
alguns momentos, para o Conselho Nacional de Educação.

Aí está o Pólo Regional Mata apresentando o seu documento, que foi fruto
de trabalho democrático e participativo. Esperamos que as nossas
sugestões, como as demais já apresentadas e que ainda serão
apresentadas, sirvam como contribuição para as decisões que o nosso
Conselho terá de tomar a partir de hoje. Estaremos agora colocando lâminas,
e acredito que não vai dar para todos lerem. Essas lâminas reproduzem na
totalidade o documento do Pólo Mata. Obviamente, por questão de tempo,
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não estaremos lendo todas as sugestões apresentadas, mas realçando
alguns pontos que consideramos mais relevantes das sugestões
apresentadas.

Nesta lâmina temos as sugestões apresentadas quanto ao art. 4 0 da LDB,
que trata da gratuidade e da obrigatoriedade do ensino médio e ainda dos
padrões de qualidade de ensino. Aqui anotamos a sugestão dada, de que a
obrigatoriedade e a gratuidade do ensino médio devem ser implantadas de
imediato, embora a LDB coloque que essa implantação deve ser gradativa.
Solicita-se também que se estendam as verbas que já existem para o ensino
fundamental - relativas a merenda, material didático, transporte e outras -
também aos alunos do ensino médio, de vez que há certa dificuldade nesse
campo. Com relação aos padrões de qualidade do ensino, sugere-se que
sejam definidos padrões mínimos de qualidade, e estão ali relacionadas
todas as sugestões relativas a esses padrões. Não vamos tecer maiores
comentários, mas são sugestões relativas a piso salarial, material
pedagógico, material didático, avaliação sistêmica, enfim, tudo aquilo que
deve fazer parte de uma escola de qualidade, que precisa, portanto, ter
padrões mínimos para garantir essa qualidade.

Com relação ao art. 50, § 1 0, que trata do regime de colaboração, e ainda o
§ 50, que trata das formas alternativas de acesso, há três sugestões
interessantes com relação ao cadastro escolar. A primeira coloca a
necessidade de que se estabeleça convênio com o IBGE, que já tem "know-
how" de realização de cadastramento de pessoas, de censo, para que o
cadastro escolar seja feito em parceria com o IBGE, e não só da população
em idade escolar mas também de analfabetos. E que esse cadastro seja
realizado por uma comissão por meio de visitas ás famílias, e não como tem
sido realizado até hoje. Aí sugere-se que a mudança do cadastro seja feita
em novembro e não na época em que ele é feito.

Com relação a formas alternativas de acesso, ainda no art. 5 0, § 50,
sugere-se que o acesso sob a forma de teste de sondagem seja feito por
meio de avaliação, de períodos de observação e com acompanhamento
sistemático pela escola e pela família. Houve ainda uma outra sugestão,
constante no documento, sobre a criação de uma banca examinadora pára
fazer essa avaliação. Sobre essa sugestão, a maioria presente na plenária
do dia 10 especifica que não concorda com a criação dessa banca para
avaliar alunos. Deve ser feito tudo em nível de escola, dada a autonomia
que queremos construir.

Com relação ao art. 70 , que trata da autorização de funcionamento e
avaliação de qualidade, a sugestão é de que se universalizem as formas de
avaliação de qualidade, estendendo-se essas a todas as redes de ensino, e
que se tenha um parâmetro da avaliação da qualidade da escola quanto á
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sua proposta pedagógica. E, ainda, que se simplifique o processo de
autorização de funcionamento das escolas por parte do Conselho Estadual
de Educação, reduzindo-se o tempo de tramitação do mesmo junto ao
Conselho, ou seja, do momento em que ele sai da escola até ser publicada a
autorização. Sugere-se que seja dada delegação pelo Conselho às SREs
para se fazer uma autorização provisória, por parte das SREs, baseada em
normas do Conselho.

O art. 80 , § 20, que trata da definição do sistema, foi um dos temas mais
difíceis para se chegara um consenso.

Não houve consenso no documento a respeito dessa questão sobre
sistema. Temos sugestões que vão desde que seja mantida a atual estrutura
organizacional do sistema de educação mineiro até a sugestão de que se
separem os sistemas, sendo creche, pré-escola e alfabetização. Que isso
fique a cargo do sistema público municipal e que as quatro últimas séries do
ensino fundamental e médio fiquem a cargo do sistema estadual. Dentro
desse assunto, também sugere-se que, em caso de municipalização, as
bases sejam ouvidas antes de se estabelecerem os critérios para essa
municipalização. Ainda se coloca a sugestão de que as superintendências
regionais de ensino e os conselhos municipais de educação participem das
decisões do Conselho Estadual de Educação.

Arts. 10 e 11: Competência do Estado e município. Também não houve
consenso com relação a essas propostas, temos propostas contraditórias.
Uma delas é que o Conselho deve ter competência para autorizar,
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar todo o sistema de ensino do
seu Estado. A plenária, no dia 10, não concorda com essa proposta, porque
entende que o Conselho Estadual não deve ter supremacia nem interferir na
autonomia dos demais sistemas de ensino. Ainda há outra sugestão nesses
dois artigos: para que um município ou Estado tenha um sistema de ensino
próprio, deverão ser preenchidos requisitos pré-estabelecidos pelo Conselho
Estadual de Educação. Ainda se sugere que o Estado mantenha uma equipe
de especialistas, nas superintendências, que continuem prestando assessoria
às escolas, mesmo após a municipalização delas. Há uma preocupação com
a continuidade do assessoramento às escolas que forem municipalizadas.

No art. 12, em relação à competência das escolas, solicita-se a
informatização de toda a administração, dos serviços de secretaria, a
autonomia da escola para designação de serviços especializados, como
psicólogos, assistentes sociais, etc.

No art.14, que trata da gestão democrática, sugere-se que seja assegurada
a continuidade da gestão democrática já vivenciada na escola pública de
Minas Gerais. E, ainda, que se garanta a escolha dos dirigentes de todas as
escolas públicas, feita pela comunidade escolar em todos os níveis de
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ensino. Uma outra sugestão é que sejam criados colegiados escolares no
sistema municipal de ensino.

No ai. 15, que trata da autonomia pedagógica e administrativa, existe a
sugestão de que se estabeleçam critérios, competências e atribuições claras,
para que a rede pública, efetivamente, exercite sua autonomia pedagógica e
administrativa.

Quanto aos arts. 17 e 18, que tratam dos órgãos do sistema de ensino, há
sugestão de que se crie uma comissão municipal de educação para
acompanhamento das instituições de ensino junto ao poder público, e,
também, que as instituições de ensino superior sejam mantidas pelo poder
público federal, já com a preocupação com boatos sobre privatização.

O art. 23 também trata dos níveis e das modalidades da organização do
ensino. Não houve consenso nas propostas relativas a esse assunto. No que
se refere à reclassificação de alunos, há sugestão de que deva ser aplicada
a situações em que não há condição de comprovar a escolaridade, tais como
estudos assistemáticos ou feitos no exterior, e que a responsabilidade seja
exclusiva da escola que recebe o aluno, que deverá avaliar seus
conhecimentos em relação aos domínios básicos e determinar a série que o
aluno passará a integrar. Outra sugestão, nesse mesmo assunto, é que essa
avaliação para a reclassificação tenha por base os parâmetros curriculares
nacionais, no que a decisão da plenária não concorda, porque entende que
os parâmetros curriculares nacionais são referências e, portanto, não podem
ser considerados como normas que devam ser obedecidas rigorosamente
pelas escolas no que se refere à reclassificação dos alunos, porque feriria a
autonomia da escola. Também com relação à organização da escola, existe
a proposta de que seria importante manter a possibilidade de que a escola se
organizasse, conforme a necessidade de sua proposta pedagógica, e que a
escola se organize em ciclos, para o ensino fundamental, desde que possa
realmente avaliar, fazendo com que o aluno vá vencendo todos os períodos
que tem a cumprir nas oito séries do ensino fundamental.

Existe também uma outra proposta de que seja em ciclos ou em séries a
organização do sistema ou da escola e que esse critério seja para todas as
escolas de uma mesma comunidade escolar.	 -

Quanto ao art 23, que trata da adequação do calendário escolar, a
sugestão é que se dê total liberdade às escolas para definirem seu
calendário. Caso haja a preocupação com os dias letivos e dias escolares,
sugere-se que sejam excluídos os dias escolares do calendário atual e que
os enfoques sejam feitos a partir de horas-extras de trabalho, com a devida
remuneração. E aproveitaram para, já no calendário escolar, sugerir que o
Conselho não deve exigir nenhum dia de recuperação final nem mesmo sob
a forma de estudos autônomos. Isso ficaria totalmente a cargo das escolas.
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Quanto ao ad. 24, que diz respeito à organização da estrutura escolar, a

sugestão é que cada entidade mantenedora tenha total liberdade para definir
sua estrutura administrativa, seja por série, seja por ciclo, seja por módulo,
enfim, que o seu projeto pedagógico defina isso e, também, os fundamentos
básicos para acompanhamento e avaliação dos alunos.

Uma outra sugestão, mais ou menos na mesma linha, é que a escola tenha
total autonomia para definir em seu regimento escolar como irá cumprir a
obrigatoriedade dos estudos de recuperação. A legislação complementar
deverá entender a recuperação paralela como inerente ao processo
pedagógico, e os resultados da avaliação contínua serão os indicadores da
necessidade de reensino ou de outros atendimentos paralelos que a escola e
a família tiverem condições de oferecer. Quanto â recuperação, deveria se
dar liberdade total às escolas. Ainda com relação a esse artigo, sugere-se
que sejam simplificadas e padronizadas as informações que deverão constar
e ser registradas nos históricos escolares dos alunos.

Quanto ao art. 25, referente à relação aluno/professor, também tivemos
propostas antagônicas. Uma, sugerindo que se dê autonomia total às escolas
para fazerem a enturmarção de seus alunos, e outra, que sejam
estabelecidos limites máximos para o número de alunos em sala de aula.
Ainda nesse mesmo assunto, sugere-se que a definição do quadro de escola
seja de competência de um conselho escolar, e não por normas do próprio
sistema. Solicita-se, também, aumento de jornada de trabalho do professor
para oito horas, com salário equivalente.

Quanto ao art. 26, que trata da parte diversificada do currículo, há uma
proposta que mostra preocupação dos nossos educadores com a garantida
capacitação dos professores dos conteúdos da parte diversificada. Sugere-se
a suplementação de programa nesse sentido.

Uma outra proposta interessante é que deveria existir, nas escolas, um
professor habilitado a alfabetizar em língua estrangeira concomitantemente
com o nosso idioma. A plenária do dia 10 discorda dessa proposta, dizendo
que alfabetizar em duas línguas pode dificultar o processo de alfabetização
dos alunos.

Uma outra proposta relativa ao currículo é que o ensino de artes, previsto
na nova LDB, seja obrigatório em todas as séries do ensino fundamental e
médio. Há uma preocupação muito grande com essa formação dos nossos
alunos. Sugere-se, ainda, a obrigatoriedade, desde as séries iniciais, do
estudo dos conteúdos de filosofia, ética, sociologia, dotado de noções de
cidadania.

Com relação ao art. 27, ainda sobre diretrizes curriculares, sugere-se a
inclusão da disciplina de formação humana nos currículos de ensino
fundamental de & a 8a séries. A justificativa é a necessidade de se resgatar
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no ser humano a auto-estima, o senso de justiça, a solidariedade, a união,
tendo em vista a violência que estamos vendo acontecer não só no País,
mas nas próprias escolas.

O art. 28, com relação à educação rural, sugere que se trate com eqüidade
a escola rural, relativamente a escola urbana, adequando a escola rural aos
padrões básicos, para que ela tenha a mesma qualidade e o nível da escola
urbana.

Até aqui a plenária conseguiu fazer suas ponderações e considerações. A
partir do art. 29, que começaremos a apresentar, não há mais comentários
da plenária do dia 10.

Com relação aos art. 29, 30 e 31, que tratam da educação infantil e
características gerais, uma das propostas é a universalização da educação
infantil e a oferta regular pelo poder pública. E, ainda, a inclusão da pré-
escola nos programas de financiamento e repasse de verbas, tanto do
Governo Federal quanto do Governo Estadual.

Com relação ao art. 32, § 2 0, que se refere à progressão continuada, há
uma preocupação muito grande dos educadores com a progressão, que pode
ser considerada uma maneira de se eliminar, artificialmente, a reprovação.
Daí, a sugestão de se expedir o certificado de conclusão do ensino
fundamental somente ao aluno que realmente tiver demonstrado, ao longo
dos oito anos, aproveitamento satisfatório em todos os conhecimentos
básicos que deverá ter para terminar esse nível de ensino. Com  relação ao §
40 do mesmo artigo, sugere-se sejam estabelecidas situações emergenciais
para o ensino não presencial para não se correr o risco de que outras
situações sejam taxadas corno emergenciais e nosso ensino se tome todo
não presencial.

Com relação ao ad. 33, que trata do ensino religioso, uma das sugestões é
que o ensino religioso tenha o mesmo tratamento dos demais conteúdos. Ele
é tão necessário quanto os demais conteúdos. E que se garanta também a
implementação dos temas transversais, constando no parecer do Conselho
Nacional de Educação n° 3197, porque ele faz com que o ensino religioso
seja discutido ao longo dos demais conteúdos, até em atividades
extraclasse.

No art. 34, que trata da jornada escolar, tempo integral e perspectivas, há
uma preocupação muito grande dos educadores do Pólo Mata com relação à
questão dos 75% de freqüência exigidos pela LDB. Então, sugere-se que
haja maior flexibilidade com relação a esse aspecto, especialmente para o
ensino noturno. E, ainda, que se priorize a adoção do tempo integral nas
séries iniciais do ensino fundamental, porque sabemos que é impossível
fazer isso de uma só vez, em todas as séries.

Com relação ao art. 35, finalidades e educação para o trabalho, uma das
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sugestões é que sejam celebrados convênios com empresas privadas para a
criação de cursos profissionalizantes regulares e pós-médios, e que o Estado
ofereça bolsas de manutenção de cursos pós-médios aos alunos carentes
nos centros profissionalizantes.

Com relação ao art. 36, diretrizes do ensino médio, sugere-se que se
estabeleça o mínimo para a formação acadêmica, profissional e estágios
curriculares e se inclua, no currículo do ensino médio, a formação ética no
âmbito profissional e a prevenção contra acidentes de trabalho e doenças
profissionais. Quanto ao § 2 0 do art. 36, que também fala da questão do
ensino médio e do preparo para as profissões, sugere-se, dada a dificuldade
de se fazer a prática efetiva da parceria entre empresas privadas e escolas
públicas de modo geral, que, por essas parcerias, sejam dadas vantagens às
empresas particulares, como dedução do Imposto de Renda, para facilitar
essa questão, e, ainda, que se componha o currículo de conteúdos básicos,
científicos e tecnológicos, mesmo nos cursos profissionalizantes.

Quanto ao art. 37, sugere-se preparação específica dos professores que
atuarão no ensino básico de jovens e adultos, criação de unidades
educacionais apropriadas para trabalhar com esse tipo de demanda,
implementação do ensino à distância, o que vai permitir a escolarização de
muitos educandos que não têm condição de freqüentar diariamente a escola.

Quanto aos arts. 39 a 42, que tratam da educação profissional, é sugerido
que se inclua informática no currículo do ensino profissionalizante e se
garanta o ensino profissionalizante após o ensino médio; que ele seja
contínuo e gratuito por, pelo menos, um ano.

Quanto ao art. 59, que trata da educação especial, tivemos inúmeras
sugestões. Algumas delas, dada a dificuldade de acompanhamento dos
alunos com necessidade especial, sugerem que, nas escolas de ensino
regular, seja criada uma equipe multiprofissional, sediada em uma escola ou
centro de educação especial, com o objetivo de diagnosticar, orientar e
acompanhar o atendimento especializado, encaminhar os educandos às
escolas de ensino regular e acompanhar a sua trajetória. Devem, ainda, ser
feitas articulações com órgãos oficiais afins e empresas, para inserir no
mercado de trabalho competitivo os educandos capazes de participar do
processo social.

O art. 60 trata da caracterização das instituições privadas sem fins
lucrativos. Foi feita a sugestão de serem analisadas as planilhas de custos
dessas escolas, a fim de que se comprove efetivamente a sua finalidade não
lucrativa.

O art. 61 trata da formação do profissional da educação. Uma das
sugestões é que todos os cursos de capacitação desses profissionais sejam
descentralizados e se associe a capacitarão em geral e, em especial, a
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capacitação no serviço a benefícios numerários no plano de carreira, isto é, o
professor que se capacitar deverá ser beneficiado no plano de carreira.

Com relação ao art. 62, que trata do instituto superior de educação, um dos
aspectos é que se implante um programa de formação, em nível superior,
para os docentes em exercício na rede pública e sejam criadas bolsas de
estudo de nível universitário para professores da rede pública.

O art. 64 trata da formação de profissionais da educação, administração,
planejamento, supervisão. Uma das propostas é manter, implementar e
valorizar todas as funções exercidas na escola, e não só as docentes. Existe
uma preocupação muito grande no sentido de que a escola precisa de
pessoas fora da sala de aula para ajudar as que estão dentro dela.

Com relação ao art. 65, que trata da prática de ensino, uma das sugestões
é que, no estágio curricular, seja previsto, pelo menos, 40% cio tempo
previsto na LDB para práticas diretas de ensino em sala de aula, oficinas
pedagógicas e salas ambiente.

Quanto ao art. 67, que trata da carreira do magistério, uma das sugestões
é que seja garantida a participação das bases na elaboração de qualquer
projeto, plano ou programa que interfira na vida profissional dos educadores.
Sejam, ainda, definidos de forma transparente os parâmetros que irão definir
a avaliação de desempenho para a carreira na progressão funcional dos
educadores.

Quanto ao art. 60, que trata da educação à distância, vamos destacar duas
sugestões. Uma, para a Secretaria: seja criada parceria efetiva com as
universidades para que se ofereçam, â distância, programas de graduação e
pós-graduação para complementação de estudos; e, ainda, haja vinculação
da educação à distância a uma instituição local, que seja mediadora e
avaliadora do processo.

Com relação ao art. 87, que trata da década da educação, destacamos a
sugestão que fala sobre a necessidade da celebração de convênios entre o
Estado e os municípios, com pólos de atendimento para capacitação e
habilitação dos professores que não são portadores de curso superior, a fim
de se atender ao que dispõe a LDB.

Quanto ao art. 89, que se refere à integração ao sistema de ensino,
tivemos somente uma sugestão, que é o acompanhamento e a fiscalização
do funcionamento das creches, de acordo com o que prevê a LDB.

Resumidamente, esses foram alguns destaques das propostas do Pólo
Mata. Como conclusão, queremos, de maneira muito especial, realçar
quanto foi significativo e importante esse processo desencadeado pela
Assembléia, pela Secretaria da Educação e pelo Conselho Estadual,
permitindo que a escola discutisse a si própria, buscasse caminhos para
solidificar a sua autonomia, especialmente quanto ao processo pedagógico.
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Nós, que estamos na Superintendência, podemos testemunhar o esforço, o
compromisso e a seriedade de cada um e de todos pela maneira como
responderam ao desafio que mencionamos inicialmente. Gostaríamos de
terminar a nossa exposição com uma citação de Paulo Freire. Ao iniciar o
nosso pronunciamento, nós o citamos e gostaríamos de terminar citando-o
novamente. No seu livro "Pedagogia da Autonomia", ele diz o seguinte: "Só,
na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é quem
pode ensinar a pensar certo, e uma das condições necessárias a pensar
certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas". Muito obrigada.

A Sra. Guiomar Maria Jardim Leão Lara
Prezada Deputada Elbe Brandão, coordenadora dos trabalhos desta tarde;

senhores membros do Conselho Estadual de Educação; colega Alencar,
representante do Secretário da Educação, Dr. Walfrido; representantes
sindicais; colegas da educação; vamos proceder à leitura do relatório dos
trabalhos do Pólo Regional Metropolitano, composto pelas regionais P
Superintendência, 253 Superintendência de Ouro Preto, 36
Superintendência de Sete Lagoas.

"Nenhuma lei é capaz, por si só, de operar transformações profundas, por
mais avançada que seja, nem tampouco de retardar, também por si só, o
ritmo de progresso da sociedade, por mais retrógrada que seja". Esse é um
pensamento de Otaíza Romanelli.

"O esforço empreendido neste estudo visa a nortear que a legislação do
ensino constitui um referencial privilegiado para análise critica da
organização escolar. Em função disso, consolidamos nosso trabalho
respeitando as sugestões recebidas por este Pólo Regional. Em verdade,
estudar criticamente uma lei de caráter nacional, nas unidades escolares,
ultrapassa nossa rotina e nos chama a participar como sujeitos desse
processo histórico. Sabemos que a organização escolar não é obra da
legislação. Ambas interagem no seio da sociedade, que produz uma e outra.
Engajados nessa luta pela melhoria de condições e de oportunidades
educacionais, passo a relatar o documento elaborado por este Pólo Regional.
(- Lê:)

'Título II - Princípios e Fins da Educação Nacional
Art. 20 - Distinguir, com detalhamento, a responsabilidade delegada à

família e ao Estado. Justifica-se a necessidade de incluir a sociedade como
co-responsável.

Art. 30 - VII - Valorizar e melhorar a imagem dos profissionais da educação
é de extrema urgência na atualidade brasileira. A lei deverá prever
mecanismos na relação titulação "versus" remuneração. A Emenda
Constitucional n° 14 refere-se ao ensino fundamental; quanto ao piso salarial,
torna-se, então, urgente e necessário buscar soluções para o ensino médio e
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superior.

Título III - Direito à Educação e Dever de Educar
Art. 40 - II - Definir a denominação "progressiva extensão da

obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio", pois há grande insuficiência
de oferta nas escolas públicas. III - Adequar a escola e preparar os
profissionais para atender os educandos com necessidades especiais e
diferenciar os casos clínicos não abrangidos pelo texto legal. IV - Definir com
que verbas estas despesas serão suportadas para atender às diferenças
individuais e sócio-econômicas entre os alunos. VI - Adequar o ensino
noturno regular às reais condições, necessidades e disponibilidades do
aluno, atendendo especialmente o aluno trabalhador. Art. 5 0 - § 5°- Definir o
significado de "formas alternativas de acesso". Art. 7 0 - II - Avaliar o ensino
em todos os níveis e divulgar resultados.

Títulos IV - Da Organização da Educação Nacional
Art. 80 - Reavaliação da atribuição da União, e, por conseguinte, do MEC,

quando propõem uma "política nacional de educação" num modelo
federativo de ensino. Art. 90 - VI - Entendemos que tal processo nacional de
avaliação deve alicerçar-se na realidade e na peculiaridade de cada região
do País e que tais programas não serão temporários e circuntanciais. Art. 10
- II - Quais parâmetros deverão ser observados na implementação deste
aspecto da lei, definindo o tipo de colaboração. Art. 11 - V - Sugere-se aos
municípios compor com o sistema estadual um sistema único de educação
básica. Art. 12- 1 - Na elaboração e na execução da proposta pedagógica, a
instituição contará com o apoio e a assessoria técnica especializada dos
órgãos competentes superiores, ou receberá treinamento específico de apoio
à elaboração e à execução da proposta, pelos órgãos supracitados. Justifica-
se a importância de cada sistema baixar normas por ato legislativo próprio. II
- Profissionais habilitados para administrar recursos materiais e financeiros e
normas regulamentadas através do regimento interno de cada
estabelecimento ou pelos órgãos do sistema. III - Incluir o recreio na carga
horária do professor, mantendo a sua jornada de trabalho. IV - Professor
recuperador de português e matemática para todo o ensino fundamental,
fora da comporta da escola e com extensão da carga horária, V - O papel do
professor recuperador é imprescindível, porém, devem-se estabelecer
parâmetros mais eficazes com relação ao limite de alunos atendidos por ele,
ao tempo de permanência dele na escola, a relação entre o número de
alunos e o número de vagas por professor recuperador. VII - A instituição
escolar contará com apoio financeiro suplementar para a elaboração de um
guia escolar e também de boletins jornalísticos, de maneira a otimizar e
democratizar as informações escolares e promover uma integração efetiva
entre escola e comunidade. Art. 13 - V - incluir e especificar outras
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atividades escolares de suma importância e imperativas por si mesmas, com
dias letivos. Art. 14 - 1 e II - Definir formas de participação de toda a
comunidade escolar, incluindo eleição de diretores, colegiados, conselhos
escolares ou equivalentes, garantindo autonomia pedagógica, administrativa
e financeira das escolas. Sugere-se aumento da cota de participação dos
professores da escola nesses colegiados.

Título V - Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino
Capítulo II - Da Educação Básica - Art. 23 - As mudanças bruscas em

relação à estrutura e ao funcionamento das escolas são mais passíveis de
fracasso. Espera-se, tendo-se como referência experiências passadas,
implantar gradativamente a desseriação, preparando recursos humanos e
adequando a infra-estrutura existente. O ideal seria que cada unidade da
federação estabelecesse uma única forma de organização para a educação
básica. Art. 24 - 1 - Definir "dias letivos", pois a lei prevê 200 dias de efetivo
trabalho escolar. Entende-se como trabalho escolar; excursões com objetivos
pedagógicos, comemorações cívico-comunitárias, atividades culturais, desde
que haja participação efetiva do corpo técnico-administrativo, discente e
docente. Limitar tempo para matrícula na escola, independentemente de
ordem judicial (Conselho Tutelar). V - No avanço de cursos e séries,
regulamentar a documentação formal. VI - Em momento algum a lei fala em
recuperação por freqüência; então, entende-se que o aluno com mais de
25% de faltas estará diretamente reprovado. Art. 25 - Que os respectivos
sistemas de ensino respeitem a metragem das salas de aula para lotação de
alunos e que esse requisito não venha a ser entrave para quantificação de
recursos humanos para as escolas.

Art. 27 - Inciso 1 - Diretrizes para os Conteúdos Curriculares
Priorizar a educação para a cidadania e seu exercício, sem prejuízo da

preparação para o trabalho, que também é mecanismo para a construção da
cidadania.

Inciso II - Condições de Escolaridade dos Alunos
Não só a escolaridade deve ser avaliada, mas também a adequação da

proposta curricular a uma perspectiva interdisciplinar na elaboração dos
programas, que parta do pressuposto do trabalho coletivo entre educadorés e
educandos.

Inciso III - Orientação para o Trabalho
As escolas técnicas e profissional izantes deverão reservar percentuais de

vagas para oferecimento aos alunos oriundos da rede pública de ensino, sem
concorrência com as vagas oferecidas à comunidade em geral.

Inciso IV - Promoção do Desporto Nacional
Professor de Educação Física para todo o ensino fundamental básico.

Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-
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formais. Caberá ao poder público adequar e instrumentar a escola de acordo
com a sua clientela para a orientação do trabalho e das práticas desportivas
não-formais, com material e mão-de-obra especializada com
comprometimento curricular. Definir o que seria apoio às práticas desportivas
não-formais.

Seção II - Da Educação Infantil - Obrigatoriedade de especialização dos
recursos humanos. Sessão III - Do Ensino Fundamental - Art. 32 - Incluir nas
primeiras séries do ensino fundamental noções de filosofia, sociologia e
psicologia.

§ 1 0 - Sugere-se a divisão do ensino fundamental em dois ciclos: domínio
da leitura, da escrita e dos cálculos básicos - aquisição de conhecimentos e
informação básica do cidadão. § 2 0 - Respeitar os pré-requisitos
estabelecidos pela escola. § 40 - Explicitar a denominação "situações
emergenciais" e "complementação da aprendizagem". Art. 33 - Continuar
obrigatória a formação cristã, facultativa para o aluno, com ônus para os
cofres públicos. Art. 34 - § 1 0 - No turno noturno, incluir os 20 minutos de
recreio. São necessárias pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de
aula. Como adequar a questão em sala de aula. Como adequar a questão à
carga horária do noturno. § 20 - Caso o sistema de ensino adote o
atendimento em tempo integral, a União, os Estados e os municípios
deverão adequar os estabelecimentos de ensino às condições necessárias
no que se refere à rede física, aos equipamentos e aos recursos humanos.
Utilizar o intervalo em cursos com atividades recreativas e de pesquisa.

Sessão IV - Do Ensino Médio - Art. 35 - II - Estruturar a parte física e
humana dos estabelecimentos de ensino conforme a realidade local, a partir
de estudo minucioso da localidade.

Inciso IV - Compreensão dos Fundamentos Científico-Tecnológicos
Sugere-se preocupar com a cultura geral dos jovens brasileiros.
Art. 36- Currículo do Ensino Médio
III - Língua Estrangeira
A segunda língua estrangeira moderna em caráter optativo será opção da

escola ou do aluno? Sugere-se esclarecimento.
§ 1 0 - Conhecimentos de Filosofia e Sociologia
Entendemos a importância da Filosofia e da Sociologia no ensino médio.

Como adequá-las a um quadro curricular no ensino noturno em tão pouco
espaço de tempo?

§ 4°- Ao facultar a habilitação profissional e a preparação para o trabalho,
a lei não está tirando do Estado a obrigação de oferecer ao educando
carente um meio de garantir a sua própria sobrevivência e, por
conseqüência, a sua cidadania. E os municípios que não dispõem de uma
instituição especializada em educação profissional, como realizar parceria?
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Seção V - Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37, § 1 0: como garantir a gratuidade nos cursos e exames de educação

de jovens e adultos, uma vez que a Lei n° 9.429, de 1996, no ensino
supletivo, foi alvo de veto do Presidente da República?

§ 20 - Acesso e Permanência do Trabalhador na Escola
§ 20 : a lei não detalha quais seriam as ações integradas e complementares.

São vários exemplos de dificuldades relacionadas para o aluno trabalhador,
devido às empresas e patrões.

Capitulo III - Da Educação Profissional
Art. 41 - Reconhecimento da Experiência Profissional
Regulamentar a capacidade de aproveitamento sob a forma de experiência

mínima de dois anos na área profissional pretendida.
Art. 42 - Cursos Especiais Oferecidos por Escolas Técnicas e Profissionais
Art. 42: é preciso clarear de forma efetiva o papel dos estabelecimentos de

ensino oficiais na educação profissional. Explicitar os critérios para o
ingresso da comunidade nos cursos especiais das escolas técnicas e
profissionais.

Capitulo V - Da Educação Especial
Art. 59, II: terniinalidade específica para os educandos com necessidades

especiais. Definir a terminalidade específica para os não - concluintes do
ensino fundamental. Criação de núcleos psicopedagôgicos pelo sistema,
com o objetivo de assegurar a permanência do aluno com necessidades
especiais no ensino regular. Para as crianças cujas necessidades forem
constatadas por laudo e avaliações feitas por especialistas, será oferecido
atendimento prioritário no setor público de saúde, com vistas a habilitá-las ao
desenvolvimento da aprendizagem.

Titulo VI - Dos Profissionais da Educação
Art. 61, 1: ser promovida e financiada por verbas oficiais. II: deve ser

considerada a possibilidade de os portadores de diploma superior receberem
informação de prática educacional especifica para ocupação básica,
conforme prerrogativas do ensino superior. Art. 62: o sistema deverá
propiciar essa formação aos profissionais já existentes, com acesso aos
institutos de nível superior e com bolsa de estudo (bolsa-escola). Art. 65:
estágio a ser remunerado necessitando de normas curriculares pendentes.
Art. 67, III: piso salarial profissional compatível com a maior qualificação,
sem distinção quanto ao grau escolar em que o profissional da educação
atua. VI, parágrafo único: garantia de equivalência para o servidor inativo em
relação ao servidor em efetivo exercício.

Título VIII - Das Disposições Gerais
Art. 78, II: resguardar a participação do índio na elaboração dos programas

e materiais didáticos diferenciados. Art. 80: ensino à distância, desde que
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prevaleçam a presença do professor e instrumentos para a prática de uma
didática inovadora.

Título IX - Das Disposições Transitórias
Art. 87: acrescentar inciso V - Em caso de municipalização de escola

estadual, deverá ser assegurado ao Diretor que se tenha submetido a
concurso público para o cargo em comissão, a prova de títulos e a eleição
por toda a comunidade escolar o direito ao cumprimento de seu mandato,
bem como o apostilamento a quem tiver cumprido dois mandatos eletivos na
função, sem perda de seus vencimentos, dedicação exclusiva e outras
vantagens já adquiridas, referentes ao cargo e à função. Art. 86: prorrogar o
prazo para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios
adaptarem sua legislação educacional no prazo máximo de dois anos. Que a
normatização dessa lei quanto às necessidades legais de inicio do ano letivo
seja elaborada até setembro de 1997, pelo Conselho Estadual de Educação.
Art. 89: prazo máximo de quatro anos para as creches e pré-escolas
integrarem-se ao respectivo sistema de ensino, para que haja uma interação
pedagógica. Equipar de recursos materiais e humanos as creches, visando a
que ofereçam melhor atendimento e maior qualidade de ensino.

Conclusão
Neste momento, não poderia deixar de relatar os anseios de todos que

participaram deste estudo quanto à questão da valorização do profissional de
educação, das condições de trabalho e do nível salarial, num momento em
que se discute a educação brasileira. São educadores que não se negam em
momento algum a envidar esforços para a promoção e formação de seu
aluno, mesmo diante de barreiras que dificultam o processo ensino-
aprendizagem. Espera-se que, diante desse contexto, o Conselho Estadual
de Educação seja sensível à realidade do ensino nas nossas escolas,
normatizando a partir de nossas sugestões, com a sabedoria que lhe é
peculiar. Em verdade, nós, educadores, queremos acreditar que as
mudanças operadas na estrutura educacional deste Pais removerão os
óbices e criarão um clima favorável para garantir o prosseguimento do
processo histórico, do seio do qual deverá emergir uma educação de
qualidade, comprometida com as nossas esperanças.

6- Pólo Regional Triângulo (Patos de Minas)
Consolidado das sugestões referentes aos assuntos considerados mais

polêmicos nas discussões da Regional do Triângulo para a elaboração das
normas complementares da LDB - Lei n°9.394, de 1996.

Ao iniciar os trabalhos para normalização da LDB, através de um processo
de discussão democrática, a Comissão de Educação da Assembléia
Legislativa, a Secretaria da Educação e o Conselho Estadual de Educação
tiveram o grande mérito de buscar nas bases os subsídios norteadores de
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sua regulamentação.

Há que se ressaltar a importância deste momento histórico, pois, além de
propiciar a todos que direta ou indiretamente estão envolvidos na educação
a oportunidade de contribuir com sugestões para a elaboração das normas
complementares que regulamentarão o sistema de educação de Minas
Gerais, proporcionou uma ampla divulgação do texto legal.

Participam deste momento profissionais de educação de instituições de
ensino básico e superior, públicas e privadas, representantes de associações
e entidades ligadas à educação e Secretarias Municipais de Educação,
jurisdicionadas ao Pólo Regional do Triângulo, composto pelas
Superintendências Regionais de Ensino: 16, de ltuiutaba; 2P, de Monte
Carmelo; 26a, de Paracatu; 28a , de Patos de Minas; 29a, de Patrocínio; 3,
de Uberaba; e 40, de Uberlândia, envolvendo um total de 86 municípios e
4.750 participantes.

Sugestões:
Título III - Direito à Educação
Formas Altemativas de Acesso
Referência: Art. 50 § 50
A instituição de ensino estabelecerá critérios de avaliação para ingresso do

aluno nos diferentes níveis de ensino.
O poder público incentivará a adoção de formas alternativas de acesso aos

diferentes níveis de ensino:
a) organizando salas de alfabetização de jovens e adultos;
b) oferecendo educação infantil e fundamental em convênio com

associações.
Título IV - Organização da Educação Nacional (Sistema de Ensino de

Minas Gerais)
Gestão Democrática
Referência: Art. 14
Caberá às instituições de ensino examinar e decidir por uma proposta

inovadora que possibilite atingir os seguintes objetivos:
- estabelecer, para o desenvolvimento do processo de ensino -

aprendizagem, metodologias que conduzirão os alunos à reflexão, à análise
e à crítica do meio em que vivem;

II - articular a comunicação e a cooperação da família, da comunidade e da
escola nas fases de planejamento, execução e avaliação do projeto
pedagógico da escola;

III- assegurar a autonomia pedagógica e administrativa da instituição,
baseando-se em critérios justos, humanos e éticos;

IV - dedicação exclusiva dos professores;
V - 50% da carga horária do docente seja dedicada ao estudo, à pesquisa,
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ao preparo de material didático e ao atendimento aos alunos.

Título V
Níveis e Modalidades de Ensino
Organização da Estrutura Escolar
Referência: Art. 24- Incisos II, III, IV, V e VII
Compete à instituição escolar que admitir formas de progressão parcial

estabelecer:
- projeto norteador por parte da instituição escolar para experiências e

avaliações por prazo de dois anos, garantindo adequação conforme
normatização do CEE;

II- que sejam usados os mecanismos semelhantes do Curso Regular de
Suplência;

III- não limitar o número de conteúdos para a progressão parcial,
estendendo a obrigatoriedade da progressão regular por série em todo o
sistema estadual de ensino.

As normas do sistema de ensino não deverão cercear a liberdade da
escola para aproveitar, através de avaliações formais, as experiências e os
conhecimentos trazidos pelos alunos.

Que a recuperação continua seja ministrada pelo próprio professor, com
carga horária adicional.

Faz-se necessária uma regulamentação clara dos estudos de recuperação
de alunos de freqüência insuficiente.

Título V
Níveis e Modalidades do Ensino - Educação Básica
Relações Aluno-Professor e Outros
Referência: AI. 25 e FVM
Para atender ao disposto neste artigo, compete ao sistema de ensino:
- fixar o número de alunos por série para elaboração do quadro da escola;

II - respeitar o espaço de 1m 2 por aluno, sem superar o limite de 35 alunos
por sala.

III - a relação professor-aluno deve estar associada à natureza do conteúdo
e às exigências metodológicas; às características do grupo de alunos, enfim,
estar intimamente relacionada à autonomia pedagógica. Sendo assim, não
deve se limitar apenas a estabelecer número de alunos por turma, mas
também a admitir organizações diferenciadas.

IV - Consideramos necessário o desmembramento de turmas para
laboratórios, oficinas pedagógicas, aulas práticas, língua estrangeira,
levando em conta, naturalmente, a existência de espaço na escola.

Parte Diversificada do Currículo
Referência: Au. 26- § 30
- Definir "facultativa" como: facultativa para o aluno, não para a escola.
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- Introduzir disciplinas que resgatem os valores éticos, morais e cívicos.
- Promover desmembramento de turma, bem como possibilidade de haver

turmas segundo o nível de aproveitamento.
Titulo V - Níveis e Modalidades do Ensino - Ensino Médio
Preparo para Profissões
Referência: Art. 36- § 40

- A habilitação profissional será feita através de parceria com organização
governamental e não-governamental.
- - O ensino técnico profissionalizante deverá ajustar o seu currículo às
transformações e às necessidades do mundo do trabalho, implementando
parcerias de acordo com a demanda do setor produtivo da região.

- Os centros regionais para a oferta da educação profissional por município
ou região deverão ser implementados em sintonia com as necessidades do
potencial -do mercado de trabalho-

- O sistema de ensino concentrará forças para implantar e implementar os
centros regionais, ampliando e melhorando o espaço físico.

- Criar centros de línguas e informática, fazendo a intercomplementaridade
com outras escolas, prioritariamente, extensiva à comunidade.

- Através de cursos e orientações pedagógicas, desenvolver novas
técnicas para maior incentivo e melhor preparo do educando.

Título V
Níveis e Modalidades do Ensino - Educação Profissional
Acesso, avaliação, certificação e articulação com outros níveis de ensino.
Esta modalidade de ensino tende a ser administrada exclusivamente por

entidades particulares, resultando em ensino pago, o que pode acarretar a
exclusão do elemento de menor poder aquisitivo ou a dependência do
indivíduo à empresa que o habilitou. E preciso, portanto, criar mecanismos
legais para que isso não ocorra.

7- Pólo Regional Sul (Varginha)
Título III
Ensino Médio
- Oferecimento de vagas pelo Estado.
- Garantia de recursos financeiros para sua manutenção.
Padrões de Qualidade do Ensino
Rede física adequada; equipamentos e materiais atualizados; professores

capacitados; número adequado de alunos por sala de aula.
Responsabilidades do Sistema de Ensino - (municipal, estadual e federal)
Recursos financeiros suficientes e programas permanentes de capacitação

para os profissionais da educação.
Regime de Colaboração
Recenseamento escolar - responsabilidade do município; chamada escolar
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- responsabilidade do Estado e da União; zelo pela freqüência - Estado -
União - município.

Conselho Municipal - Competências
Auxiliar no censo escolar e na distribuição da clientela (respeitando-se o

zoneamento); acompanhar o processo de criação, extinção ou reorganização
de escolas; auxiliar no acompanhamento da freqüência - Estado - União -
município.

Escolas Privadas - Autorização de Funcionamento
Exigência de padrões e insumos necessários; Avaliação - obrigatoriedade

de se submeter aos critérios de avaliação propostos pelo Estado para as
escolas públicas.

Título IV
Educação Básica

Destaques para os itens:
Organização - Reclassificação de Alunos
Comissão avaliadora em cada Secretaria Municipal ou Escola.
Implantação de:
Aceleração de estudos; avanços nos cursos e nas séries; aproveitamento

de estudos; necessidade de se dar condições para as escolas.
Recuperação - Oportunidades iguais para todos.
A escola pode fazer, mas o poder público deve dar condições.
Relações aluno/professor
Número adequado de alunos na sala, para um trabalho pedagógico eficaz.
Educação rural
Preferência por que pertençam ao sistema municipal para facilitar a

nucleação e adaptar melhor seus calendários.
Educação infantil
Definição de política para garantia de recursos financeiros e qualificação

dos profissionais.
Ensino fundamental
Organização em Ciclos - Sugestões
Ensino noturno
Organização curricular diferenciada; metodologias especificas; carga

horária flexível.
Ensino médio
- Cuifículo adequado - capacitação de professores pelo Estado; adequação

à sociedade moderna.
Educação de jovens e adultos
Escolas especializadas (currículos próprios - pessoal qualificado - carga

horária compatível); cursos e exames supletivos.
Educação profissional
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Articulação com a educação geral; entidades responsáveis pela sua

promoção; parcerias com empresas, entidades e outros órgãos públicos.
Educação especial
Critérios para atendimento da clientela; definição da responsabilidade pelo

atendimento - Estado ou município; equipe de especialistas (itinerante) para
prestar assistência aos alunos integrados no ensino regular.

Titulo VI
Profissionais da educação - formação; cursos em universidades;

programas de educação à distância.
Carreira do magistério - plano de carreira que contemple:
formação pedagógica e competência; remuneração compatível;

capacitação dos profissionais.
Titulo VIII

Educação indígena
Currículos e metodologias condizentes; valorização da cultura e respeito à

língua materna.
Educação à distância - competência
Preparação dos programas - sistemas de ensino e empresas

especializadas; escolas de ensino fundamental como postos de atendimento;
recursos financeiros.

Título IX
Disposições transitórias
Década da educação - planos de educação ( Federal - Estadual -

municipal)
Prazos de implantação da lei
Creches:
Integração ao sistema municipal; planos de atendimentolparcerias.
Prioridades não contempladas (1, 2 e 3)
- ensino religioso; estudos de recuperação; Sociologia e Filosofia; matricula

aos 7 anos; dependência escolar.
Titulo VI

Dos Profissionais da Educação
Art. 61-1- Formação teórica e prática
Sugere-se que deve ser promovida e financiada por verbas oficiais.
II - Aproveitamento de experiências anteriores
Deve-se considerar a possibilidade de os portadores de diploma de curso

superior receberem informação de prática educacional específica para
ocupação básica, conforme prerrogativas do ensino superior.

Art. 62- Formação de docente para atuar na educação básica
O sistema deverá propiciar essa formação aos profissionais já existentes,

com acesso aos institutos de nível superior, com bolsas de estudo.
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Art. 65- Prática de Ensino para a Formação Docente
Sugere-se estágio a ser remunerado, necessitando-se de normas

curriculares próprias.
Art. 67 - Valorização dos Profissionais da Educação
III - Piso salarial
O piso salarial profissional deve ser compatível com uma maior

qualificação, sem distinção de graus escolares e graus em que o profissional
da educação atue.

Parágrafo único - A experiência docente é pré-requisito para o exercício
profissional de qualquer outra função de magistério, nos termos das normas
de cada sistema de ensino.

Sugere-se a garantia de equivalência do servidor inativo com o servidor
em efetivo exercício.	 -

Titulo VIII - Das Disposições Gerais
Art. 78- II - Direitos dos Indios
Resguardar a participação dos índios na elaboração dos programas e

materiais didáticos de forma diferenciada.
Art. 80 - Ensino a Distância
Ensino a distância, desde que prevaleça a presença do professor e que

haja instrumentos para a prática de uma didática inovadora.
Título IX - Das Disposições Transitórias - Art. 87 - Sugerimos acrescentar o

inciso V aos quatro incisos do art. 87, que diz o seguinte: Em caso de
municipalização de escola estadual, deverá ser assegurado ao Diretor, que
se submeteu a concurso público para o cargo em comissão, provas de títulos
e eleição por toda a comunidade escolar, o direito de cumprimento do seu
mandato, bem como a garantia de apostilamento a quem tiver cumprido dois
mandatos eletivos na função e sem perda de seus vencimentos, dedicação
exclusiva e outras vantagens já adquiridas e referentes ao cargo ou função".

Art. 88 - Prazo para Adaptação á Lei - Sugere-se prorrogar o prazo para a
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarem sua
legislação educacional no prazo de 2 anos. Que a normatizaçâo dessa lei
quanto às necessidades legais de inicio do ano letivo sejam elaboradas até
setembro de 1997 pelo Conselho Estadual de Educação.

Art. 89 - Prazo de Adaptação para Creches e Pré-Escolas - Prazo máximo
de quatro anos para creches e pré-escolas integrarem-se ao respectivo
sistema de ensino, para que haja uma interação pedagógica. Equipar de
recursos materiais e humanos as creches, visando a oferecer melhor
atendimento e qualidade de ensino.'

Neste momento em que concluímos a apresentação do trabalho do Pólo
Metropolitano, não poderia deixar de relatar os anseios de todos que
participaram deste estudo com referência à valorização do profissional de
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educação, suas condições de trabalho, o nível salarial, num momento em
que se discute a educação brasileira. São educadores que não se negam,
em nenhum momento, a envidar esforços para a promoção e formação do
seu aluno, mesmo diante de barreiras que dificultam o processo de ensino-
aprendizagem. Espera-se que, à luz deste contexto, o Conselho Estadual de
Educação seja sensível à realidade do ensino nas nossas escotas,
normatizando nossas sugestões com a sabedoria que lhe é peculiar. Em
verdade, nós, educadores, queremos acreditar que as mudanças operadas
na estrutura educacional deste país removam os óbices, criem um clima
favorável para garantir a continuidade do processo histórico, no seio do qual
deverá emergir uma educação de qualidade, comprometida com as nossas
esperanças. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Abigail Emilia de Jesus Bracarense -
De inicio, eu gostaria de ressaltar a importância deste momento histórico,

não apenas pelo fato de se ter dado oportunidade aos vários segmentos de
se manifestarem e fazerem suas proposições, mas sobretudo porque,
através deste trabalho, foi possível socializar e divulgar amplamente o texto
legal. Embora ainda seja necessário muito aprofundamento e muito
entendimento a respeito das aberturas que ele nos proporciona, temos de
admitir que foi uma grande oportunidade esse texto chegar ao conhecimento
de um grande número de pessoas No nosso caso, 7 superintendências
regionais de ensino participaram desse trabalho a 162, de ltuiutaba, com 7
municípios; a 2?, de Monte Carmelo, com 8 municípios; a 272, de Paracatu,
com 15 municípios; a 282, de Patos de Minas, com 14 municípios; a 29, de
Patrocínio, com 7 municípios; a 392, de Uberaba, com 25 municípios; e a
402 , de Uberlândia, com 10 municípios.

Tivemos uma fase preliminar de preparação dos trabalhos, em Patos de
Minas. Depois, cada uma das superintendências, na sua área de atuação,
desenvolveu o trabalho com a participação de escolas de ensino básico e de
ensino superior, públicas e privadas, entidades de classe, SIND-UTE,
diversas instituições da comunidade que puderam se manifestar e dar sua
contribuição. Entregamos uma lauda com a síntese do trabalho feito, e cada
superintendência tem também uma cópia do trabalho na íntegra, que foi
entregue ao Conselho Estadual de Educação.

Sabíamos que seríamos a penúltima representação a apresentar o
trabalho. Tínhamos consciência de que inúmeros aspectos já deveriam ter
sido tratados por grupos anteriores ao nosso. Então, nos preparamos para,
em vez de fazer um relato de tópico por tópico das sugestões, expor uma
visão geral das preocupações básicas que nortearam as propostas. A
contribuição, tópico por tópico, está no documento, mas gostaríamos de
mostrar, numa análise dessas contribuições, o que esteve presente nas
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discussões dos diferentes grupos e também na discussão do grupo que ficou
encarregado da síntese.

Separamos o estudo por prioridades. O Conselho agrupou os artigos da
legislação que diziam respeito à prioridade 1, que seriam aqueles elementos
de análise que deveriam constituir matéria para ser alvo de normatização
pelo Conselho Estadual. As de prioridade 2 seriam os elementos relevantes
para fins de definição, explicitação e recomendação. A prioridade 3 seriam
aqueles assuntos que podem ser objeto de sugestão ou de orientação.

Com relação à prioridade 1, situamos três grandes preocupações, que
estão contidas nas diversas sugestões dadas. A primeira grande
preocupação manifesta várias sugestões dadas; é a preocupação com a
criação de formas alternativas de intervenção na realidade. No nosso
documento, na página 4, o pessoal sugere que tanto a educação infantil
quanto a educação fundamental possam ser ministradas também sob a
forma de convênios com associações e também que possa haver acesso á
educação através da organização de salas de alfabetização de jovens e
adultos nas mais diferentes situações.

Em vários tópicos onde há sugestões, existe a preocupação com a postura
de se dar espaço para a forma alternativa de fazer a coisa, o que esteve
presente nas discussões do nosso grupo. Outra preocupação básica em
várias proposições do grupo está relacionada com normatização, por parte
do Conselho, que se caracterize por se preocupar com critérios em
contraposição a modelos fixos e pré-estabelecidos. Em vez de estarmos
simplesmente repetindo várias sugestões que pedem critérios, já estamos
apontando para o Conselho trabalhar com critérios em diversas situações,
como, por exemplo, quando se diz o seguinte, na página 4 do nosso
relatório: "O poder público estabelecerá, nos diferentes níveis, critérios
básicos que comprovem a eficiência e a qualidade do ensino ministrado nas
escolas privadas', critérios em termos de rede física, avaliação sistêmica,
avaliação periódica para continuidade da autorização de funcionamento, por
exemplo.

Vários outros artigos que foram discutidos pelos grupos mostram a
preocupação de se pedir ao Conselho que, ao normatizar, preocupe-se com
critérios, em vez de estabelecer determinadas coisas de maneira fixa.

Outra grande preocupação que está por trás de inúmeras proposições
contidas nos diferentes artigos relacionados com a prioridade 1 diz respeito
ao resguardo da qualidade de ensino. Isso quer dizer que, em vez de
simplesmente aqui relatarmos as normas dos artigos, procuramos sintetizar,
mostrando como é que o Conselho poderia normatizar, dando ênfase a
determinado aspecto, para que a qualidade do ensino ficasse realmente
resguardada. Em primeiro lugar, existe a questão da cultura da avaliação nas
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mais diferentes situações. Inúmeras sugestões de pessoas que participaram
do estudo em nosso pólo dizem respeito à cultura da avaliação. Se
abstrairmos o que existe de essencial, de presente, nas diferentes propostas
feitas, veremos que tudo gira em tomo da cultura da avaliação. Fala-se,
inclusive, claramente, em vários momentos do nosso documento, sobre a
avaliação sistêmica. Aqui abro parêntese para chamar a atenção sobre o fato
de que na análise do documento como um todo - e nosso documento tem um
total de 27 páginas - percebemos, pela opinião das pessoas, que está
havendo aprovação das diferentes políticas educacionais adotadas pela
Secretaria da Educação. Como chegamos a essa conclusão? Constatando
que o pessoal reforça a questão da gestão democrática através da
representatividade das pessoas, nos diferentes órgãos, aí incluindo o
Conselho Municipal de Educação. Pedem, em uma das sugestões, que o
Conselho Estadual regulamente, resguardando o direito do educador de
participar do Conselho Municipal de Educação, numa representatividade
significativa. Eles dão ênfase à questão da autonomia da escola, de modo
especial na elaboração do seu próprio projeto pedagógico; dão sugestões
relacionadas com núcleos de informática, salas-ambientes de língua
estrangeira, etc. Vamos percebendo que, nas proposições feitas, o pessoal
deixou manifesta sua aprovação a várias políticas adotadas, atualmente,
pela Secretaria de Estado da Educação.

Além da cultura da avaliação, em função, em beneficio da qualidade do
ensino, está também muito manifesta a preocupação com o aprimoramento
do processo ensino-aprendizagem. Em diversos artigos, várias situações
estão relacionadas com a proposta de se levarem para o espaço docente,
para o interior da sala de aula as condições necessárias, seja através da
capacitação ou dos recursos instrucionais, para que a situação ensino-
aprendizagem possa crescer em qualidade. Nesse sentido, o próximo item a
que damos destaque diz respeito aquilo a que o grupo - um total de 86
municípios que participaram das nossas discussões - está dando muita
importância, à questão da valorização do profissional do magistério,
sobretudo com a capacitação e a melhoria das condições de trabalho,
inclusive com a ampliação de carga horária de trabalho destinada ao
planejamento, ao estudo, ao próprio crescimento profissional. Dá ênfase
também à articulação da escola com a comunidade, em várias situações. No
caso, por exemplo, da autonomia pedagógica, administrativa e financeira
das escolas, o grupo sugere, quanto ao art. 14: 'Caberá às instituições de
ensino examinar e decidir por uma proposta inovadora que possibilite atingir
os seguintes princípios".

Inovadora, no sentido de ressaltar a possibilidade e a necessidade de que
a qualidade do ensino tenha a ver com o poder da escola para, realmente,
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criar e propor o seu projeto pedagógico. Nesse sentido, no inciso III, eles
cobram que se assegure a autonomia pedagógica e administrativa da
instituição e, também, que haja uma articulação com a família, de modo que,
tanto na fase de planejamento quanto nas de execução e de avaliação do
projeto pedagógico, esse segmento esteja presente.

Nesse sentido também, o grupo sugere, na hora em que trata do art. 32 -
mais uma vez, nessa linha de reforçar a autonomia, a inovação, a
criatividade da escola e também o princípio da flexibilidade -, que as quatro
primeiras séries do ensino fundamental possam organizar-se de acordo com
as diferenças individuais dos alunos, baseando-se nos seguintes critérios:
grupos não senados, agrupamento de alunos mediante verificação da
aprendizagem, garantindo-se a possibilidade do avanço na escolaridade e a
metodologia adotada, que deverá proporcionar aos alunos um atendimento
ao mesmo tempo coletivo e voltado para as suas necessidades individuais.

Ao fazer a análise do conjunto de proposições, percebemos como foi
grande, no trabalho das sete Superintendências do Pólo Triângulo, a ênfase
sobre o pedagógico.

Foi enfatizado também pelo grupo, preocupado com a questão da
qualidade, o problema da gestão democrática, que já citei, tratando-se da
definição da representação dos profissionais do ensino no Conselho
Municipal de Educação.

Outro aspecto é que o conjunto de proposições do Pólo do Triângulo deu
muita importância à flexibilidade como princípio. Basta que verifiquemos, por
exemplo, que o grupo, com relação ao art. 24, fala da possibilidade de a
instituição ter um projeto norteador, para experiência e avaliação, no prazo
de dois anos, quando ela quiser se organizar dentro de um novo projeto. Que
seja dado um prazo de experiência para a instituição organizar-se, que seja
possível adotar mecanismos semelhantes aos do curso regular de suplência
e que não haja limitação do número de conteúdos para progressão parcial,
estendendo-se a obrigatoriedade da progressão regular por série a todo o
sistema estadual de ensino. Também, quanto à flexibilidade, você pode
constatar que o grupo pede, para atender ao disposto no art. 25, que trata
das relações aluno-professor, que não apenas a proposta pedagógica da
escola atenda às características do grupo ao qual o aluno pertence, mas que
também a natureza dos conteúdos e as exigências metodológicas sejam
consideradas, quando se buscar estabelecer o número de alunos nas turmas,
admitindo-se que estas sejam organizadas diferenciadamente, em função
das necessidades metodológicas, que, por serem especiais, exigem uma
relação professor-aluno também especial.

Nesse sentido a flexibilidade é levada mais adiante, quando se propõe que
se estabeleça a possibilidade do desmembramento de turmas para oficinas
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pedagógicas, laboratórios, aulas práticas, língua estrangeira, naturalmente
levando em conta a existência de espaço, de equipamento, de instrumental
básico na escola.

Além disso, em diversas situações, as propostas deixam evidente que a
metodologia que se fundamenta numa abordagem de trabalho por projetos
está sendo privilegiada.

Com relação à prioridade 2, há uma sugestão vinculada à possibilidade da
captação de recursos para o financiamento de merenda, material didático,
infra-estrutura e padrões básicos do ensino. Recomenda-se à instância
competente, para que isso aconteça, a revisão da lei de aplicação do salário-
educação, de modo a que se destinem recursos da quota estadual para
financiar tais elementos. Remete-se a questão para uma legislação mais
ampla, mas que pode ter alguma normatização, no nível do Estado, que
satisfaça a essa expectativa.

Ainda com relação à prioridade 2, várias propostas estão convergindo para
a afirmação da necessidade de se articular o envolvimento da família e de
órgãos competentes em benefício da freqüência escolar. Incentiva-se que
várias instâncias da comunidade, do poder público e da justiça se integrem
com a escola no papel de motivação, de cobrança, de ajuda e de incentivo
ou de criação de mecanismos que favoreçam a freqüência da criança à
escola.

Além disso, na parte das prioridades 2, que envolvem definição,
explicitação e recomendação, existem algumas propostas no sentido de se
providenciar e prever que as escolas e superintendências regionais tenham
em seus quadros outros profissionais além daqueles com quem comumente
nós contamos. Devem ser profissionais que atendam às exigências de hoje.

Quando o grupo trabalha com essas propostas, vemos que houve muita
mistura entre proposições que se vinculam ao Conselho Estadual de
Educação, questões atinentes à normatização e outras que se vinculam ao
Poder Executivo. Algumas dizem respeito a provimento de pessoal - que não
depende, necessariamente, de nomiatização do Conselho. De qualquer
maneira, é lembrado que a escola de hoje talvez não possa cumprir de
maneira ágil todas as suas obrigações, contando somente com um quadro de
pessoal habilitado de magistério. Precisamos de outra ordem de
profissionais, por exemplo, na área de informática. Quando analisamos e
criticamos as proposições, verificamos que algumas não se enquadram na
competência do Conselho.

Finalmente, com relação à prioridade 2, propõe-se que haja a fixação de
tempo mínimo de experiência docente para o exercício profissional de
quaisquer outras funções do magistério.

A parte final do trabalho se vincula aos artigos da legislação que o
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Conselho categorizou como prioridade 3, que são os assuntos que poderão
ser objeto de sugestões e orientações, e não, propriamente, de
nomiatização.

A titulo de sugestão, existem cinco ordens de sugestões básicas,
vinculadas à institucionalização do processo de recuperação e monitoria, e
outras vinculadas à institucionalização da prática desportiva, como a da
educação física para o curso noturno. Há ainda sugestões vinculadas à
consideração das peculiaridades do meio rural nas decisões de qualquer
ordem vinculadas ao ensino rural. A idéia básica que cimenta essas
propostas é a do respeito às peculiaridades do meio rural. Há ainda
sugestões vinculadas à definição de exigências e de critérios para
"cientificizar" a educação infantil. Várias questões estão relacionadas com a
educação infantil, mas, ao analisarmos todas essas sugestões que estão
sendo apresentadas ao Conselho Estadual de Educação, chegamos à
conclusão de que a educação infantil deve sair desse caráter quase informal
de processo de trabalho, dependendo, às vezes, da boa-vontade e da
sensibilidade dos grupos para ter determinadas exigências de
funcionamento, de modo a que a atuação nesse nível de educação seja mais
científica.

Aparece também um outro conjunto de sugestões, que pedem
esclarecimentos e definição operacional por parte do Conselho, naquilo que
diz respeito a língua estrangeira no ensino regular.

Como somos o penúltimo grupo, ao invés de ler artigo por artigo, o que
poderia ficar maçante, mesmo porque a grande maioria deles já foi tratada
nas apresentações anteriores, preferimos fazer uma análise das sugestões,
com o objetivo de deixar em evidência para o Conselho Estadual de
Educação a postura que está por trás das proposições do Pólo do Triângulo.

Palavras da Sra. Sueli Soares Formàgio
Estamos representando as cidades de Varginha, Pouso Alegre, Poços de

Caldas, Campo Belo, Caxambu, Itajubá, Divinópolis, São Sebastião do
Paraíso e Passos. O Pólo Regional Sul tem sede em Varginha.

Antes de iniciar a apresentação das propostas da Regional Sul,
gostaríamos de tecer algumas considerações que, em nosso ver, são
relevantes com relação a este trabalho que ora apresentamos.

A primeira diz respeito à sua importância. Nós, da Regional Sul,
consideramos o processo de desenvolvimento deste trabalho mais
importante que seu produto. Talvez não tenhamos um documento à altura do
que se espera, recheado de propostas consistentes, mas temos um
documento fruto de um esforço das bases, que se consolidou após estudos e
debates participativos da nova LDB. Uma segunda consideração é que as
propostas ora apresentadas advêm em sua grande maioria da experiência do
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dia-a-dia em nossas escolas; dos problemas existentes; das necessidades e
expectativas para se fazer um trabalho consistente em educação; das
esperanças de se obterem oportunidades e apoio do poder público, para o
oferecimento de uma educação de qualidade para todos, indistintamente.

Numa terceira consideração, ressaltamos a importância do trabalho
coletivo, que doravante deveremos acentuar em nossas ações educativas, a
partir da implantação da nova lei, importância essa amplamente visível nas
propostas para organização dos sistemas, na atuação dos Conselhos e na
autonomia que deverá ser concedida a todas as escolas.

Acreditamos que o momento é de participação, de ação, de vivência do
processo democrático e admitimos que temos muito que aprender e
exercitar.

Sabemos que cabe a cada órgão do sistema e a cada escola estruturar sua
prática educativa coletivamente, conquistando a cada dia o espaço que lhe é
devido na sociedade brasileira.

Passamos, agora, a apresentar nossas propostas; ressaltamos que
destacaremos os pontos mais relevantes, que, em nosso entender,
apresentam algumas sugestões possíveis de serem colocadas em prática.

Iniciamos pelo Título III, que trata do direito à educação e dever de educar.
Assim, temos, no art. 40, o ensino médio. Extensão e obrigatoriedade.
Garantia do oferecimento de vagas pelo Estado na proporção percentual de
ensino fundamental assumido pelo município. Com  a universalização, até
2.000. Garantia de recursos financeiros para sua manutenção, com inclusão
em programas: livro didático; alimentação escolar; FNDE; QESE.
Justificação: Se esse nível de ensino passa a fazer parte da educação
básica, deve, também, passar a ser alvo de atendimento pelo poder público.

Ainda no art. 40 : padrões de qualidade do ensino. Consideramos padrões
básicos para garantir a qualidade do ensino: rede física adequada;
equipamentos e materiais atualizados, que permitam desenvolver uma
educação compatível com uma sociedade em constante mutação,
professores capacitados e valorizados; número adequado de alunos em sala
de aula, de modo a permitir um trabalho pedagógico diversificado, que
atenda realmente às necessidades dos educandos.

Os sistemas de ensino (municipal, estadual) responsáveis por cada escola
devem garantir recursos financeiros e autonomia para que as escolas
disponham dos insumos necessários ao seu desenvolvimento; programas de
capacitação permanente, para que os professores possam desenvolver bem
os conteúdos; utilizar metodologias atualizadas; aperfeiçoar o processo de
avaliação da aprendizagem.

Ressaltamos a necessidade de se definirem as competências com relação
à capacitação e atualização dos profissionais: recursos financeiros;
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instituições responsáveis; valorização na carreira.

Ainda no Titulo III, art. 5 0 : regime de colaboração. Para que todos tenham
oportunidade de ter acesso ao ensino fundamental, propomos: 1 - a definição
do município como responsável pelo censo escolar; do Estado e da União
pela chamada escolar; do Estado, da União e do município pelo zelo da
freqüência á escola de sua respectiva clientela. Justificação: A grande
extensão dos Estados e da União dificulta o trabalho de recenseamento,
mas, como possuem maior acesso aos meios de comunicação de massa,
podem garantir a divulgação do censo escolar, sua importância,
necessidade, época de realização.

Outra proposta seria atribuir as seguintes competências ao Conselho
Municipal de Educação: auxílio na realização do censo; distribuição da
clientela (respeitando zoneamento) entre as escolas do município, garantindo
que todos sejam assistidos; determinação da criação e extinção de escolas,
bem como a reorganização da rede, quando necessário; auxílio no controle e
freqüência do aluno, em parceria com conselho tutelar, instituições
religiosas, clubes de serviços, empresas (empregadores), promotoria;
desenvolvimento de programas de valorização da escola, em bairros,
comunidades e municípios em geral.

Art. 70 - Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade para a
iniciativa privada. Condições para autorização: atendimento aos padrões
básicos propostos para a escola pública, quanto aos aspectos da rede física,
materiais e equipamentos, professores qualificados, etc. Condições para
funcionamento: obrigatoriedade de se submeter à avaliação que o sistema
público deverá propor para suas escolas, devendo apresentar um nível
satisfatório de rendimento, que permita a sua manutenção.

Título IV: com relação a este titulo, que trata da organização da educação,
consideramos que a lei se apresenta bastante clara ao expor sobre os
sistemas de ensino, sua organização e suas competências. Assim, foi
possível apresentarmos propostas; apenas, ressaltamos alguns aspectos que
consideramos relevantes e não podem ser esquecidos pelos responsáveis,
ao proceder à sua normatização. São eles o caráter democrático que deverá
permear a organização e o acompanhamento das ações dos sistemas de
ensino, principalmente a valorização da atuação dos conselhos; o papel da
Secretaria da Educação como coordenadora da cooperação que deverá
acontecer entre Estados e municípios; a responsabilidade de cada sistema
de ensino ao desenvolver suas competências; a garantia de autonomia para
as escolas gerenciarem seu processo educacional nos aspectos
pedagógicos, administrativo e financeiro, cuidando de estendê-la às escolas
municipais; a legitimização dos colegiados escolares e dos conselhos
municipais como forma de oferecer e acompanhar as atividades escolares,
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cobrando o seu bom desempenho.

Título V: trata dos níveis e modalidades da educação e do ensino;
ressaltamos, no Capítulo II - Educação Básica - as seguintes propostas. No
art. 23, § 10 : organização (reclassificação de alunos). As adaptações de
alunos nos diversos ciclos, níveis ou períodos pedagógicos devem ficar por
conta da própria escola, que deve ter uma comissão avaliadora, formada por
professores e especialistas, para este fim.

No art. 24, nossas recomendações destacam-se com relação ao seguinte:
- dia letivo (dia de trabalho escolar) será todo aquele que envolver

professores e alunos em atividades de caráter formativo ou cultural; 2 -
avaliação: definição clara de avaliação continua e cumulativa. Consideramos
o assunto da avaliação um dos aspectos mais importantes no momento, uma
vez que tem constituído um dos pontos de estrangulamento da educação;
deve, portanto, ser alvo de legislação específica.

O terceiro ponto seria a questão da recuperação escolar. Suas normas
devem ser claras - determinando a obrigação do poder público de oferecer
condições humanas e materiais para que as escolas possam oferecer
oportunidades iguais a todos. Cabe aqui uma advertência: os educadores
sabem que os alunos merecem toda a atenção, sabem que precisam
oferecer trabalhos diversificados para alunos com dificuldade, mas, muitas
vezes, faltam-lhes as condições essenciais.

No art. 27, que trata da questão do atendimento às diretrizes curriculares
propostas pela lei, sugerimos que cada escola elabore seu plano de trabalho
com base em padrões gerais definidos pela União, de modo a permitir que
permeiem todas as aulas e atividades escolares.

O art. 28 trata da educação rural; a nossa proposta é que as escolas rurais
pertençam aos municípios, que terão maior oportunidade de proceder a
nucleações, evitando a formação de turmas multisseriadas; qualificar o
pessoal e organizar calendários que atendam às peculiaridades de cada
região.

Com relação à educação infantil, os arts. 29, 30 e 31, como a educação
infantil deverá ser de responsabilidade dos municípios, em nosso entender,
estes devem ter estatutos que devem ser elaborados coletivamente e
acompanhados pelos conselhos municipais, contendo claramente a fonte de
recursos e o percentual a ser aplicado para a manutenção de seu
desenvolvimento; a forma de seleção e qualificação do profissional,
garantindo atendimento adequado a todas as crianças; o critério para
autorização e funcionamento adequado de creches e pré-escolas oferecidas
por instituições beneficientes e particulares.

Com relação ao ensino fundamental, o art. 32 trata do ensino fundamental
em ciclos, temos duas sugestões para sua organização: 1 - divisão das
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quatro primeiras séries em duas fase - alfabetização e complementação; 2 -
desdobramento da l. à 8. séries em três fases, sendo a primeira composta
das quatro primeiras séries, dando ênfase à leitura, escrita, interpretação e
cálculo; a segunda, abrangendo a 5a• e a 6a• séries, com aprofundamento do
ensino anterior, acrescido da compreensão do ambiente natural, social,
político, tecnológico e artístico; a terceira, compreendendo a 7. e a 8.
séries, consolidando e aprofundando as duas fases anteriores e introduzindo
os conceitos técnicos e científicos. Aqui cabem duas observações: 1 - as
modificações feitas para atender a esse artigo devem ser estendidas às
redes municipal e particular, para facilitar a sua universalização mais
rapidamente. 2 - consideramos a organização do ensino fundamental em
ciclos bastante positiva para o atendimento adequado a todos os alunos, mas
é preciso garantir, em sua normatização, condições para que as escolas o
desenvolvam, principalmente recursos humanos qualificados e em número
suficiente para atender alunos nos diversos níveis.

Com relação ao ensino notumo, art. 34, § 1 0 , achamos que precisa ter
nova estrutura, organização curricular diferenciada, metodologias
especificas, carga horária flexível. Os professores precisam ser preparados
para trabalhar em cursos notumos. Do jeito que está, não vamos conseguir
muita coisa. Precisamos olhar com carinho a questão do ensino notumo.

§ 20 - Escola de tempo integral. Em algumas comunidades, achamos que
seria o ideal para a solução de vários problemas sociais. Mas consideramos
que só poderá ser implantada, quando a escola contar com: rede física
adequada; currículo especial, de modo a garantir o desenvolvimento do
aluno de forma educativa e agradável; pessoal habilitado para um trabalho
que possibilite o alcance dos objetivos propostos pela lei.

Com relação ao ensino médio, nos arts. 35 e 36, a nossa proposta é que
seja feita a definição de um currículo adequado ao alcance dos objetivos
propostos para este nível de ensino e ao desenvolvimento tecnológico,
pesquisa e adequação da escola à sociedade moderna.

Com relação à educação de jovens e adultos, arts. 37 e 38, garantia de
escolas especializadas (currículos e conteúdos próprios) e carga horária
compatível e oportunidades de cursos e exames para alunos defasados na
idade/série.

Com relação à educação profissional, anis. 39, 40, 41 e 42, definição das
entidades que poderão ser responsáveis pela promoção de educação
profissional e de critérios para estabelecimento de parcerias entre Secretaria
da Educação e outras secretarias, universidades, empresas, associações e
entidades diversas, para a implantação de centros profissionalizantes para
todos os níveis de escolaridade e de critérios que permitam a celebração de
convênios entre Secretaria da Educação, empresas, órgãos técnicos
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(federal, estadual e municipal) para possibilitar a preparação para o trabalho.

Com relação á educação especial, no art. 59: especificação de critérios
para que os sistemas de ensino definam suas estruturas de atendimento ao
aluno especial e condições para que uma escola possa oferecer esta
modalidade. Uma solicitação geral é que se institua a existência de uma
equipe de profissionais que seria multidisciplinar, em cada município, pelo
menos, para atendimento aos alunos portadores de alguma deficiência, mas
que estão integrados no ensino regular. Essa equipe seria composta de
Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Fonoaudiólogo, porque ternos muito
problema na escola regular e não contamos com especialistas para esse
atendimento. Então, seria muito interessante que, pelo menos, em cada
município - até chamaram essa Comissão de itinerante - que pudéssemos,
contar com o serviço desses profissionais para os problemas que temos no
ensino regular, pois não temos profissionais para resolvê-los.

No Título VI, com relação aos profissionais da educação, queremos
destacar como mais relevante a questão da carreira do magistério,
considerando que o sucesso de todas as propostas da lei está condicionado
ao bom desempenho dos profissionais - para isto precisamos: regulamentar
e garantir a aplicabilidade da lei, no que diz respeito ao plano de carreira,
que deve contemplar a formação pedagógica e a competência através da
avaliação de desempenho e oferecer aos professores e demais funcionários
da educação, oportunidades de capacitação.

Quanto ao Título VIII, das Disposições Gerais, na educação indígena suas
normas devem contemplar currículos próprios de acordo com as
características de cada tribo, garantindo porém, o acesso aos conhecimentos
técnicos e científicos da atualidade; a valorização da cultura indígena e o
respeito à lingua materna.

No Título IX, nas Disposições Transitórias, com relação à Década da
Educação: como a União, todos os Estados e municípios devem ser
estimulados a elaborar seus planos de educação, contemplando programas
de: capacitação de professores; avaliação de suas escolas; habilitação em
nível superior para todos os professores; implantação da Escola Integral e
aplicação do percentual devido na educação (art. 212 da Constituição
Federal). Ao finalizar esta apresentação - nós da Regional Sul queremos
deixar nossos agradecimentos a todos que direta ou indiretamente
contribuíram para a realização deste trabalho, nos dando a oportunidade de
participar.

Nosso convite a todos aqui presentes - educadores ou pessoas ligadas à
educação - para trilharmos, juntos, caminhos que nos façam ir mais longe,
contribuir para um mundo novo, acreditar em dias melhores, agir com amor
e justiça e assumir nossas responsabilidades.
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Sabemos que a hora é de ação. Não basta apenas ser educador - é preciso

participar, propor, agir e acima de tudo, acreditar na educação.
Passamos agora à apresentação das nossas propostas, ressaltando que

distinguiremos apenas os pontos mais relevantes das discussões e dos
consolidados no documento. No Titulo III, que trata do direito à educação e
do dever de educar, o art. 40 fala do ensino médio, extensão e
obrigatoriedade. A nossa proposta é que haja garantia de oferecimento de
vagas pelo Estado na proporção percentual do ensino fundamental que for
assumido pelos municípios. Com uma proposta de universalização do ensino
médio, até o ano 2000, para manter o 2 0 grau, que ele seja incluído nos
programas, livre didática, alimentação escolar e que tenha também uma
parcela da verba da ( ... ). Essa posição se justifica, pois a partir do momento
em que o ensino médio passar a fazer parte da educação básica, ele deve,
também, ser alvo do atendimento pelo poder público. Ainda no art. 40,

ressaltamos a questão dos padrões de qualidade do ensino, definimos o que
seriam os padrões básicos. Uma rede física adequada, equipes e materiais
adequados que permitam à escola ter professores capacitados e valorizados
e um número adequado de alunos em cada sala de aula, de modo que
realmente as necessidades dos educandos sejam atendidas. Aí cabe aos
sistemas municipal ou estadual responsável por toda escola garantir os
recursos financeiros, mas também autonomia para que as escolas
disponham dos insumos necessários ao seu desenvolvimento. E que
mantenha um programa de capacitação permanente dos professores. Utilizar
metodologias atualizadas e modernizar o processo de avaliação da
aprendizagem. Ressaltamos a necessidade de se definir as competências
com relação à capacitação e à atualização dos profissionais dos recursos
financeiros das instituições responsáveis e da valorização na carreira. Ainda
no Título III, no art. 50, no Regime de Colaboração, achamos que para que
todos tenham oportunidade de acesso ao ensino fundamental que ( ... )
necessidade de se definir o município como responsável pelo ( ... ) escolar, O
Estado toma-se responsável pela chamada escolar. O Estado, a União e o
município responsável pelo zelo da freqüência à escola e sua respectiva
cautela. Qual seria a nossa justificativa? Como sabemos que o Estado e a
União possuem uma grande extensão, isso não permite um trabalho de
recenseamento, mas como sabemos também que eles têm os maiores
acessos aos meios de comunicação de massa, eles poderão garantir essa
divulgação da (...) o pessoal do município da base ficaria responsável pela
sua.

Palavras da Sra. Maria Auxiliadora Machado
Sra. Presidente, Deputada Elbe Brandão, representante do Secretário

Adjunto da Educação, Sr. Presidente do Conselho Estadual de Educadores e
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demais autoridades presentes, em nome de meus companheiros da
Comissão indicada pelo Conselho, pela Secretaria e pela Comissão de
Educação da Assembléia venho agradecer e registrar o esforço, o empenho
e o envolvimento dos Diretores das Superintendências Regionais de Ensino,
dos Inspetores e Diretores Escolares, Supervisores, professores, alunos,
pais, entidades de classe, instituições de ensino superior, de todas as regiões
do Estado, cerca de 120 mil participantes, responsáveis por estes sete
documentos apresentados aqui hoje, fruto das reflexões e dos estudos sobre
a LDB, Lei n°9.394, de 1996, nos diversos momentos deste ciclo de debates.
Agradecer, de modo especial, ao Sr. Presidente do CEE, Prof. Ulysses de
Oliveira Panisset, a confiança depositada em nós ao indicar a Presidência e
os membros da Comissão encarregados de coordenar os trabalhos da LDB.
Agradecemos ao Secretário Adjunto da Educação, Prof João Batista dos
Mares Guia, ao Presidente da Comissão de Educação da Assembléia
Legislativa, DL José Maria de Barros, pela parceria efetiva para que o ciclo
de debates da LDB pudesse acontecer, pois acreditaram nos educadores. E
necessário ainda enfatizar este momento histórico da educação em Minas
Gerais, quando o Conselho Estadual de Educação abre mão de definir
normas de implantação de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de
forma fechada, centralizada e solicita a contribuição dos educadores e de
toda a sociedade mineira.

A partir do dia 25 de abril do ano em curso, primeiro momento do ciclo de
debates, quando, aqui na Assembléia, com a presença de 1.300 educadores,
teve início o processo de reflexão e consulta sobre a lei, todos os membros
da Comissão indicada atendendo à convocação, ora das superintendências,
ora dos órgãos municipais, ora de instituições de ensino superior, de escolas
públicas e privadas e de entidades de classe, participaram, ativamente,
proferindo palestras, participando de seminários e de grupos de estudos, em
todas as regiões do Estado.

Essas participações tomaram possível a constatação de que os objetivos
propostos foram atingidos, tais como: conhecimento da lei, estudos,
reflexões, e coleta de subsídios para sua implantação no Estado. Mas o
trabalho não termina aqui com a apresentação dos sete documentos que
contêm os resultados dos trabalhos desenvolvidos em todas as regiões do
Estado. O Conselho Estadual receberá os sete documentos aqui
apresentados e se debruçará sobre eles para examiná-los detalhadamente e
estabelecer uma estratégia de trabalho. A comissão continuará mantendo
contatos com as equipes regionais responsáveis pelos trabalhos aqui
apresentados e dará respostas a todas as propostas contidas nos sete
documentos. Estes documentos aqui apresentados estão sendo gravados e
serão publicados pela Assembléia Legislativa do Estado.
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Após os estudos serão feitos os encaminhamentos necessários, porque

muitas das contribuições, conforme exposições feitas aqui, incluem questões
que interferem na implantação da lei, mas que fogem à competência do
Conselho e serão enviadas aos setores próprios. Enfim, estamos no meio da
travessia e esperamos poder continuar contando com a participação efetiva
da sociedade de modo geral e dos educadores de modo especial para que os
efeitos da Lei n°9.393, de 1996, venham contribuir para a universalização da
educação de qualidade em Minas Gerais.

Entrega do Documento Final
A Si-a. Presidente (Deputada Elbe Brandão) - Neste momento, a

Presidência passa às mãos do Prof. Ulyses de Oliveira Panisset, Presidente
do Conselho Estadual de Minas Gerais, o documento final oriundo das
discussões realizadas pelos pólos regionais.

Palavras da Sra. Presidente
Hoje, em especial, sinto-me orgulhosa por dois motivos. O primeiro, por

ser educadora e também funcionária pública do Estado de Minas Gerais. O
segundo, por ter essa lei a figura do Prof. Darcy Ribeiro, meu conterrâneo.
Lembro-me de algumas palavras do Prof. Darcy, que dizia o seguinte: "Na
vida, colecionei muito mais derrotas que vitórias". Mas, mesmo nas derrotas,
sentia-se um grande vitorioso por não estar ao lado daqueles que o
venceram.

Assim, buscamos caminhar. Caminhar na educação é lembrar também um
dos ensinamentos que foram ditos ao índio Juan: na vida não constitui
vergonha nem erro se você está numa trajetória e precisa se desviar dela
por algum motivo, ou voltar atrás porque desistiu. Que você fizesse apenas
uma pergunta: tenho esse caminho no coração? Se tiver, ele é o correto a
seguir.

Acredito que cada educador de Minas Gerais trabalha com o coração
acima de qualquer coisa. Mas não é um coração puro de devaneios ou de
ilusões. E um coração pragmático, que traz a esperança para o povo mineiro
na formação do cidadão democrático e pleno para o exercício do ser
humano. Aqui precisamos lembrar que Minas se confunde com a própria
existência de Minas, com a própria palavra chamada liberdade. E o quê é
liberdade?

Não podemos falar de liberdade sem nos lembrarmos da necessidade
efetiva da implantação da justiça social em nosso País. E não se pode falar
em justiça social sem uma prática efetiva do diálogo, da discussão e do
debate que constituem instrumentos fortes para o equilíbrio das relações
sociais. Só assim estaremos vivenciando e promovendo a democracia.

Com essas palavras, espero, como coordenadora desse ciclo, ter passado
a mensagem do Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
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Deputado Romeu Queiroz, e do Presidente da Comissão de Educação,
Deputado José Maria Barros, que me confessou estar encantado com o
convívio com o pessoal da educação, com os professores e com os
membros do Conselho Estadual de Educação, e que disse estar vivenciando
as relações sociais de integração.

Hoje, aqui, com o discurso brilhante do João Batista dos Mares Guia,
Minas permanece de pé.

Eu gostaria de terminar de uma forma até muito diferente. A Assembléia,
em certo ponto, é muito formal, mas às vezes é importante sermos um
pouco informais. Antes de fazermos um pequeno intervalo e voltarmos para
assistirmos à apresentação do Coral Curumim, eu pediria que nos
levantássemos e aplaudíssemos por 30 segundos ou 1 minuto cada um de
nós que participamos deste debate e cada pessoa que se envolve com a
educação. Assim, estaremos aplaudindo Minas Gerais por estar de pé e por
estar vencendo os seus problemas. E nós somos o agente que caminha. O
educador, na verdade, é o instrumento que faz com que cada mineiro esteja
de pé e que caminhe para o futuro, mostrando ao Brasil que somos capazes
de traçar com maturidade os nossos rumos e escolher os nossos
representantes. Desse modo mostramos para o Brasil e para o mundo que
Minas tem no seu berço Darcy Ribeiro, Henfil, José Maria Alkimin e tantas
outras pessoas que falaram para o mundo, que mostraram Minas para o
mundo.

E é nesse sentido que estamos trabalhando na Fundação José Maria
Alkimin, que terá como objetivo a formação do Memorial José Maria Alkimin.
Mas, acima de tudo e com a ajuda de todos, esperamos estar formando
professores, uma escola de formação de política com "p" maiúsculo, porque,
sem a prática efetiva da política, não chegaremos a lugar nenhum.
Precisamos retomar em Minas Gerais critérios, pensamentos e posturas de
lembrar a história. E sem história não construímos o futuro.

Os meninos do Curumin estão atrasados, e eu gostaria de abrir um espaço
de 15 minutos para alguém da platéia que quiser se manifestar. Encerro
essas minhas palavras esperando que a Assembléia tenha cumprido o seu
papel de Casa da democracia e do povo. Muito obrigado.

Considerações Finais
O Sr. José Augusto Braga - Sra. Deputada Elbe Brandão, Presidente da

Mesa; Presidente do Conselho, demais membros da Mesa, companheiros e
companheiras, sou educador há 28 anos em escola pública do Estado e
atualmente sou um dos membros da Diretoria do SIND-LJTE. Gostaríamos de
deixar claro e patente que neste momento queremos primeiro reconhecer
que este debate é de fundamental importância para nós, principalmente num
momento em que percebemos que as coisas sociais, como educação, saúde
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e segurança, estão cada vez mais legadas a segundo ou terceiro plano, haja
vista os últimos acontecimentos em Minas Gerais. Acho que não devemos
ficar lamentando, temos que dar um passo à frente. Nesse sentido queremos
entender que este debate é uma oportunidade de colocarmos a educação em
Minas Gerais e no Pais no seu devido lugar. Acho que a esperança não deve
faltar. Entendemos que vamos continuar não só nesses 18 anos, mas em
180 ou em quantos anos forem precisos nessa nossa luta em defesa da
educação, que foi sempre o lema do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação, uma educação de boa qualidade para todos os trabalhadores e
para seus filhos neste Pais e neste Estado.

E com essa idéia que achamos, entendemos, solicitamos e reivindicamos
que o debate estabelecido nesses meses dê mais um passo adiante.
Entendemos que o Conselho tem um papel fundamental nessa trajetória
toda. Mas, mais do que o Conselho, mais do que a Secretaria de Educação,
entendemos que a sociedade, os trabalhadores da área de educação, os
envolvidos com a educação pública devem, daqui para frente, conscientizar-
se de que deve haver uma participação, maior cobrança, insistência, para
que essas soluções e decisões tomadas neste fórum sejam realmente
implementadas em todo o Estado.

Temos sempre uma reserva em função do que vem acontecendo com a
educação nesses últimos anos. Lembro-me de que comentava com o Prof.
Leão e ficamos nos perguntando: será que dessa vez é para valer? Tantas
coisas discutimos e debatemos. Há 15 anos, houve o Congresso Mineiro de
Educação: quantas coisas debatidas,, discutidas e que viraram letra morta.
Então, essa ê a grande pergunta que fazemos, e confiamos que dessa vez
essa discussão vai levar a bom efeito aquilo que sempre desejamos e
reivindicamos: uma educação de boa qualidade, que garanta o acesso - e a
permanência - dos nossos concidadãos à educação pública.

Para terminar, nós, como trabalhadores da educação, temos uma grande
indagação a fazer. Na administração passada, do Governador Hélio Garcia,
discutimos por dois anos o plano de carreira. Foi feita a promessa de que o
então Governador deixaria o plano de carreira pronto para que o próximo
Governador o implementasse. Pois bem, veio o próximo Governador,
Eduardo Azeredo, e, nas primeiras conversas que tivemos com ele, ficou
acertado que seria delegado poder ao Secretário Cláudio Mourão para
implementar todas as políticas da educação e do funcionalismo como um
todo. Foi prometido que em poucos meses teríamos o plano de carreira
implementado no nosso Estado. O plano de carreira foi produzido com a
participação da Secretaria da Educação, da Secretaria de Administração e
com a nossa participação efetiva, e não sabemos onde esse plano foi parar.
Mais uma vez, na discussão em todos os grupos, percebemos que a
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valorização, o respeito e a dignidade dos trabalhadores de educação devem
ser peças fundamentais para que possamos implementar qualquer política
educacional no Estado e no Pais. Então, temos uma pergunta: onde vão
parar as discussões feitas neste fórum? Quando e como vamos implementar
esse plano de carreira construído há muito tempo? Do ponto de vista do
trabalhador da educação, não podemos aceitar de forma alguma que se
queira implementar uma política educacional sem primeiro, e antes de tudo,
se pensar na peça fundamental para qualquer política educacional neste
Estado e neste Pais, que são os trabalhadores em educação. Quando nos
referimos a trabalhadores em educação, não nos referimos apenas àqueles
que se encontram dentro das salas de aula, mas também ao serviçal, ao
Diretor, ao Superintendente Educacional. Entendemos como trabalhador da
área da educação todos aqueles que direta ou indiretamente têm qualquer
responsabilidade com o processo educacional. Dessa forma, acreditamos
muito no Conselho, mas achamos que ele não pode se responsabilizar por
toda a política educacional deste Estado. O Conselho é peça fundamental,
mas cabe ao sistema geral como um todo, o Governador, o Secretário de
Administração, o Secretário da Educação, implementar as políticas. Só
assim vamos poder ter garantida a implementação das propostas que aqui
discutimos. O nosso desejo é o de que daqui para a frente tenhamos
acelerada a implementação dessas políticas que aqui foram discutidas e
aprovadas.

Acredito que essas palavras representam os anseios dos trabalhadores em
educação, cujas reivindicações são sempre jogadas para segundo ou terceiro
plano, em que pese a sua ânsia de acertar. Neste momento em que o
Governo aceita fazer essa discussão do ponto de vista do trabalhador em
educação, do ponto de vista do SIND-UTE, queremos participar
efetivamente da implementação dessas propostas. Estamos abertos à
discussão e ao diálogo como sempre estivemos, desde 1979, quando da
criação do SIND-UTE. Muito obrigado e desculpem-me pela falta de preparo
para proferir este discurso.

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Sou a Profa. Maria Hilda de Carvalho,
Supervisora do Curso de Magistério do Instituto de Educação de Minas
Gerais.

Inicio minhas palavras dirigindo-me à Superintendente do Colégio Santa
Dorotéia, de Pouso Alegre, Marta Toledo, que foi minha professora. Reporto-
me às minhas origens, em Santa Rita de Caldas, onde iniciei minha
educação no meio rural, e agora vejo a importância de estar participando
desta discussão sobre a Educação no Estado. Diante da respeitabilidade dos
componentes desta Mesa, queremos parabenizar esta Casa pelo evento e
lembrar a importância da atenção que se deve dará educação do agricultor,
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inclusive à educação profissionalizante.

Queremos dizer da necessidade da preparação de recursos humanos para
atender os objetivos da verdadeira educação. Estou falando como
Supervisora de Curso de Magistério. Por fim, lembro que, quando pedi uma
sindicância no Instituto de Educação de Minas Gerais, foi em decorrência de
um espírito de democracia. Em 1989, ocupei a tribuna desta Assembléia
para defender o processo de eleição direta de Diretor escolar, em nome de
toda a categoria do magistério. Naquela época, como Presidente da
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais, procurei trazer uma
responsabilidade para o Estado. Que continuem a gestão democrática e a
eleição direta, que defendi juntamente com os demais servidores nesta
Casa, mas que exista respeito às disposições legais e aos tratamentos
correspondentes e que os desmandos e as corrupções sejam realmente
apurados.

Volto a Santa Rita de Caldas, lembrando-me de meu pai, Augusto dos
Anjos Evangelista, e de meu primeiro aluno, médico em Campos Gerais, Dr.
Joaquim, e dedico a todos os alunos de Minas Gerais, aos meus professores
e aos cidadãos brasileiros aquele momento em que sofri espancamentos e
ameaças de morte. Também quero considerar que, se a travessia é a
colocação da Profa. Maria Auxiliadora Campos Machado, do Conselho
Estadual de Educação, desafio é a palavra que nos abraça coletivamente.
Muito obrigada.

A Sra. Sônia Mendes - Sou Sônia Mendes, Diretora do SESU e Presidente
do Colegiado de Diretores de Paracatu. Quero ser muito breve, mas faço
questão de parabenizar Minas Gerais por estar sempre na vanguarda das
ações educacionais, proporcionando este momento de discussão, e por ter
um sistema de educação em que constam os cursos especiais de suplência.

Não queria deixar passar este momento sem falar que esses cursos
especiais de suplência anteciparam essa nova LDB e que vimos refletida
toda nossa realidade. Queremos lembrar que o primeiro princípio da LDB é a
igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Esse é
um ponto muito importante, que achamos que não está sendo considerado
em relação à educação de jovens e adultos. Tem sido deixado em segundo
plano. Sabemos que a educação deve atingir mais de 70% da população,
que necessita da educação de jovens e adultos. Que os programas dados
para a educação de 7 a 14 anos atinjam, também, os jovens e adultos. Ouço
as autoridades governamentais dizerem que a educação, tanto na
Constituição quanto na LDB, privilegiam a faixa etária de 7 a 14 anos. E
todos nós sabemos que não é verdade. O ensino fundamental é inclusive
para aqueles que não tiveram oportunidade na idade própria. Os nossos
alunos já foram discriminados na época em que não puderam estudar, e
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pedimos que não sejam novamente discriminados na regulamentação dessa
nova LDB. Que os programas atinjam também os jovens e adultos. Muito
obrigada.

O Sr. Hélcio - Meu nome é Hélcio, sou professor do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Estado de Minas Gerais. Quando saímos de
Minas, ficamos espantados. O olhar que temos é aquele que não vê
montanhas, só coisas planas.

Neste debate ainda não vi a minha montanha. Ou seja, quase não se falou
aqui do ensino superior. Seria importante que este debate também atentasse
para os artigos da lei que tratam do ensino superior, que vem passando por
um processo bastante intenso de transformação. A partir da regulamentação,
ou seja, da votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 370, ele vem
passando por um processo de pulverização.

Deveria também se prestar atenção à reforma que foi proposta pelo
Governo para o ensino tecnológico, que vem sendo desfigurado. A partir da
publicação do Decreto n° 2.208, ele se desvincula do ensino propedêutico.
Cria-se uma situação de embate e problemática. Portanto, seria importante
que pudéssemos ampliar e levar essas discussões ao conhecimento de todo
o Estado. As implicações dessas mudanças no ensino técnico e no ensino
superior são alvo de mudanças bastante profundas, podem implicar na
diminuição da capacidade de formulação de ciência e de política tecnológica
para o nosso País Muito obrigado.

A Sra. Joceara - Meu nome é .Joceara, e quero falar em nome da 24
Superintendência Regional de Nova Era. Neste momento, nos sentimos
orgulhosos, como agentes modificadores e participativos da evolução e da
melhoria da qualidade de educação, quando as 41 superintendências
regionais de ensino e todas as escolas mineiras recebem o reconhecimento
e o voto de confiança de nosso Govemo, ao afirmar para todo o Brasil que
Minas mostra o caminho e Minas está de pé. Em compensação, estamos
muito preocupadas com as recentes notícias de fechamento de algumas
SREs, inclusive a de Nova Era, em função da constituição das 25
administrações regionais, formadas com limites e municípios diversos das
divisões já determinadas anteriormente.

Perguntamos: como podem os nossos representantes na Assembléia
Legislativa permitir que isso ocorra? Hoje fala-se em fechar a SRE de Ouro
Preto, ainda para breve ameaça-se a de Nova Era. Amanhã, quantas cairão?
Isso é qualidade na educação? Vamos refletir e ser solidários nesse
momento. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos aos companheiros da Mesa, às demais
autoridades e aos convidados pela presença. Esperamos que a música vá ao
coração de cada um e que esta música possa ajudar-nos, educadores, a
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caminhar com tranquilidade, com a cabeça erguida, pregando a paz e a
justiça social.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE JULHO DE 1997

ATAS

ATA DA 198a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1° DE JULHO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: Votação,
em turno único, do Projeto de Lei n o 1.180197; emissão do parecer pelo
relator; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das
Emendas n°s 1 a 8 e 10 a 13, da Subemenda n° 1 à Emenda n° 21 e da
Emenda n°23; aprovação; votação das Emendas n°s 15, 16 e 20; rejeição;
votação da Emenda n° 9; rejeição; prejudiciatidade das Emendas n°s 14, 17,
18, 19 e 22 - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.181197;
emissão do parecer pelo relator; requerimentos do Deputado Roberto Amaral
(2); deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques;
aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 5, 7 e 13; aprovação; votação das
Emendas n°s 8, 10, 11 e 12; rejeição; votação da Emenda n°6; questão de
ordem; leitura da Emenda n° 6; rejeição; votação da Emenda n° 9; discursos
dos Deputados Gilmar Machado e Ronaldo Vasconcellos; questões de
ordem; discurso do Deputado Leonídio Bouças; questão de ordem; rejeição -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.182197; suspensão e
reabertura da reunião; emissão do parecer pelo relator; requerimento do
Deputado Roberto Amaral; deferimento; requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; deferimento; requerimento do Deputado Durval Angelo;
deferimento; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; rejeição;
ratificação da rejeição; votação do projeto, salvo emendas e destaques;
aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 10, da Subemenda n° 1 à Emenda
n° 11, das Emendas n°s 12 e 13, da Subemenda n° 1 à Emenda n° 19, da
Emenda n°21 e da Subemenda n° 1 à Emenda n°22; aprovação; votação da
Emenda n° 14; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação;
votação da Emenda n° 16; aprovação; votação da Emenda n°23; questão de
ordem; suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado Durval
Ângelo; rejeição; prejudicialidade das Emendas n°s 15, 17, 18 e 20 -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.183197; utilização pelo
relator do prazo regimental para emitir seu parecer - Votação, em turno
único, do Projeto de Lei n° 1.184197; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 11; aprovação; prejudicial idade da
Emenda n° 12 - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.185197;
aprovação com as Emendas n°s 1 a 5 - Discussão, em turno único, do
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Projeto de Lei n° 1.193197; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas n°5 2 a 8; aprovação; votação da Emenda n° 1;
rejeição - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aíiton Vilela -
Alvaro Antônio - Arnbrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dirnas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -. Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob -
irani Barbosa - ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemii Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmoio Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Às 20h115rnin, 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 proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

12 PARTE

Ata
- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
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constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.180197,

do Governador do Estado, que altera a denominação do Departamento de
Recursos 1-fidricos do Estado de Minas Gerais para Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas, dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas nos 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
opina pela sua aprovação com as Emendas n°5 1 a 4, da Comissão de
Justiça, e 5, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua
aprovação com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de Justiça; 5, da
Comissão de Administração Pública, e 6 a 10, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas n os 1
a 4, da Comissão de Justiça; 5, da Comissão de Administração Pública; 6, 7,
8 e 10, da Comissão de Meio Ambiente; 11 a 13, que apresenta, e pela
rejeição da Emenda n° 9, da Comissão de Meio Ambiente. Emendado em
Plenário, volta o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela
aprovação da Emenda n° 21 na forma da Subemenda n° 1, que apresenta;
pela rejeição das Emendas n os 15, 16, 18, 19 e 20 e pela prejudicialidade
das Emendas nos 14, 17 e 22. No decorrer da discussão, em turno único, foi
apresentada a Emenda n° 23, do Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Designado relator em Plenário, o Deputado Mauri Torres solicitou prazo
regimental para emitir seu parecer. A Presidência indaga ao relator se já se
encontra em condições de emitir seu parecer, ou se continuará fazendo uso
do prazo regimental. Com a palavra, o relator, Deputado Mauri Torres.

• Deputado Mauri Torres - Em condições, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauri Torres.
• Deputado Mauri Torres - (- Lê:)

"PARECER SOBRE A EMENDA N°23, APRESENTADA EM TURNO ÚNICO
AO PROJETO DE LEI N°1.180/97

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.180197, do Governador do Estado, altera a

denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas
Gerais - DRH-MG - para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -,
dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

Conforme a solicitação do Governador do Estado, a matéria tramita em
regime de urgência, tendo sido apreciada pelas Comissões de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade;
de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, as quais opinaram pela sua aprovação com as Emendas n°s 1
a 13, ressalvada a rejeição à Emenda n° 9, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Na fase de discussão, no 1 0 turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas n°s 14 a 22. Remetidas à Comissão de Meio Ambiente, recebeu
parecer pela aprovação a Emenda n° 1; pela rejeição, as Emendas n°s 15,
16 e 18 a 20; pela prejudicialidade, as Emendas n°s 14, 17 e 22.

Como não foi completada sua apreciação no prazo regimental, o projeto foi
incluído em ordem do dia para ser apreciado em turno único, nos termos do
§ 1 0 do art. 220 do Regimento Interno. Durante a fase de discussão, recebeu
a Emenda n°23, sobre a qual emitimos parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 23 faz retroagir os efeitos da tabela salarial previstos no art.

20 do projeto à data de 1 017197, medida justa e coerente.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 23 ao
Projeto de Lei n° 1.180/97."

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do
Parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno, determina a anexação das
Emendas n°s 14, 17 e 22 à Emenda n°9, da Emenda n° 19 à Emenda n° 16,
e da Emenda n° 18 à Emenda n° 15. Em votação, o projeto, salvo emendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 8 e 10 a 13, bem como a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 21 e a Emenda n° 23, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas n°s 15, 16 e 20,
que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a
Emenda n° 9, da Comissão de Meio Ambiente, que recebeu parecer
contrário da Comissão de Fiscalização Financeira. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.180197 com as
Emendas n°s 1 a 8, 10 a 13; 21 na forma da Subemenda n° 1 e 23. Ficam
prejudicadas as Emendas n°s 14,17 a 19 e 22. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.181197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n°s 1 a 3, que apresentou. A Comissão de Administração Pública
opinou pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de
Justiça, e com a Emenda n° 4, que apresentou. A Comissão de Meio
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Ambiente opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°5 1 a 3, da
Comissão de Justiça, 4, da Comissão de Administração Pública, e 5, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação
do projeto com as Emendas n°5 1 a 3, da Comissão de Justiça, 4, da
Comissão de Administração Púlica, 5, da Comissão de Meio Ambiente, e 6,
que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Meio Ambiente, que opina pela aprovação das Emendas n°s 7 e 9 e pela
rejeição da Emenda n° 8. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto as Emendas n°s 10 a 12, do Deputado José Bonifácio. Designado
relator em Plenário, o Deputado Roberto Amaral solicitou prazo regimental
para emitir seu parecer. A Presidência indaga ao Deputado Roberto Amaral
se ele se encontra em condições de emitir parecer, ou se continuará fazendo
uso do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.

O Deputado Roberto Amaral - (- Lê:)
"PARECER SOBRE AS EMENDAS N°8 10, 11 E 12, APRESENTADAS EM

TURNO ÚNICO AO PROJETO DE LEI N°1.161/97
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.181197, do Governador do Estado, dispõe sobre a
organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD - e dá outras providências.

Em vista da solicitação do Governador do Estado, a matéria tramita em
regime de urgência, tendo sido apreciada, em reunião conjunta, pelas
Comissões de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade; de Administração Pública, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as quais concluíram
pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 6.

Na fase de discussão, no 1 0 tumo, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas n°s 7 a 9, que foram remetidas à Comissão de Meio Ambiente.
Receberam parecer pela aprovação as Emendas n°s 7 e 9 e pela rejeição, a
n°8.

Como não foi completada a apreciação do projeto no prazo regimental, foi
ele incluído em ordem do dia para ser apreciado em turno único, nos termos
do § 1 0 do art. 220 do Regimento Interno. Durante a fase de discussão,
recebeu as Emendas n°5 10  12, sobre as quais emitimos parecer.

Fundamentação
O Conselho de Administração de Política Florestal do IEF, órgão

executivo, não tem caráter normativo e deliberativo, a exemplo do COPAM e
do CERN; por isso não se pode acolher a Emenda n° 10, que atribui
competência à SEMAD para homologar e fazer cumprir as decisões, no
campo da política florestal, daquele Conselho.

A Emenda n° 11 propõe a supressão do art. 21, que inclui a SEMAD em
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diversos conselhos estaduais que têm ingerência na política ambiental.
Suprimi-lo significada dificultar a articulação das ações de desenvolvimento
sustentável em Minas Gerais.

A Emenda ri° 12 estabelece em lei a composição da comissão especial
para a escolha dos agraciados com o Diploma de Mérito Florestal. O Projeto
de Lei n° 1.181197 dispõe que essa comissão seja estabelecida por decreto,
o que toma mais ágil a substituição de entidades que, eventualmente,
estejam impedidas de participar.

Estamos apresentando a Emenda n o 13, que visa a assegurar urna
transição harmônica para a nova estrutura da FEAM. Para tanto, mantém a
composição administrativa atual até a entrada em vigor do novo estatuto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n os .10 a 12,

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.181197, e pela aprovação
da Emenda n°13, a seguir redigida.

EMENDA N°13
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Art. .... - Até a entrada em vigor do estatuto da FEAM, ficam mantidos a

estrutura orgânica e os cargos comissionados previstos no Anexo X da Lei n°
10.623, de 16 de janeiro de 1992.'."

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Vem à Mesa requerimento
do Deputado Roberto Amaral, em que solicita a votação destacada da
Emenda n°6. A Presidência defere o requerimento, de conformidade corri o
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Roberto Amaral, em que solicita votação destacada da Emenda n°
9. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII
do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 5, 7 e 13, que
receberam parecer pela aprovação, Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as
Emendas nos 8, 10, 11 e 12, que receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 6, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação.

Questão de Ordem
• Deputado Ronaldo Vasconcellos - Solicito sua leitura, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Errnano Batista que

faça a leitura da Emenda n°6.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Lê:)
"Emenda n° 6 - Acrescente-se onde convier: 'As despesas com pessoal e
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encargos previdenciátios decorrentes desta lei, realizadas à custa de
recursos ordinários livres do Tesouro Estadual, não poderão exceder o
montante definido para cada exercício financeiro pela Junta de Programação
Orçamentária e Financeira, respeitando-se as disposições da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para cada exercício financeiro'.".

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 9, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, solicitamos o encaminhamento
da votação dessa emenda porque estaremos votando contrariamente e
pedimos aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que façam o mesmo.
Entendemos que é fundamental criar todas as condições necessárias para a
proteção do meio ambiente, mas entendemos também que, hoje, não
podemos retirar mais recursos do cálculo do VAF.

Teremos, no próximo ano, uma revisão geral da Lei Robin Hood, na qual
estarão sendo discutidos o VAF e os demais critérios. Se, mais uma vez,
fizermos aqui a retirada de percentuais do cálculo do VAF, iremos penalizar,
principalmente, os municípios de porte médio. E nisso vamos ter maiores
problemas e dificuldades, porque lá também se discute a questão da
preservação ambiental.

Então, queremos discutir novos mecanismos, novas fórmulas para que de
fato o meio ambiente possa ser beneficiado com percentuais de recursos.
Entendemos que a melhor forma não é retirá-los. Achamos que o percentual
do VAF, que este ano corresponde a 0,66%, e, no próximo, vai corresponder
a 1%, já terá um acréscimo. Assim, passar para 2%, na verdade, não iria
contribuir muito para esse desenvolvimento, mas traria sérios problemas
para os municípios de porte médio, agravando, conseqüentemente, os
problemas que eles já enfrentam na área ambiental.

Portanto, solicitamos aos Deputados e Deputadas que derrotemos essa
emenda e que, na revisão da Lei Robin Hood, no ano que vem, façamos um
estudo detalhado, para que possamos atender a todos os setores que
precisam de fato de recursos, inclusive, logicamente, o do meio ambiente.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, quero confiar no espírito público dos membros desta Casa, que
já votaram uma nova distribuição do ICMS, na chamada Lei Robin Hood ou
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Minas por Minas, que privilegia as cidades pequenas, que nós, Deputados,
representamos nesta Casa. Na verdade, temos que reconhecer que ela
prejudica um pouquinho a cidade de Uberlândia, que é uma cidade muito
rica e forte e que tem, nesta Casa, três brilhantes representantes, os
Deputados Geraldo Rezende, Leonídio Bouças e Gilmar Machado.

Quero dizer que essa emenda favorece os pequenos municípios, que
precisam de recursos financeiros para construção de usinas de
compostagem, de beneficiamento de lixo. O que queremos, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas, é aprovar o ICMS ecológico, para viabilizar um programa
de saneamento ambiental e dar condições às cidades de pequeno porte para
a construção de usinas de compostagem. Esse é um problema seriissimo.
Poucas cidades têm essa benfeitoria instalada. O que queremos, então, é
diminuir a distribuição genérica do VAF e que, a partir de 1998, chamo a
atenção dos Srs. Deputados, essa nossa emenda já tenha validade, ou seja,
apenas a partir de 1996. Então, do ponto de vista do atendimento às cidades
de pequeno porte, ela é importantíssima; e, do ponto de vista ambiental, é
mais importante ainda. Peço, inclusive, aos Deputados da Bancada do P1',
que têm um trabalho forte e competente em relação à questão ambiental,
que, neste caso, votem com o Deputado liberal, dito da direita, que é o
Deputado Ronaldo Vasconcellos, e, não, com o Deputado Gilmar Machado,
que é muito competente e inteligente, mas, neste caso, está sendo mais
ubeilandense do que ambientalista. Então, queria chamar a atenção de todos
os Deputados para a importância que esta emenda tem para a questão do
meio ambiente em Minas e para a construção de usinas de compostagem
nessas pequenas cidades. E muito importante essa nossa consideração, e os
Deputados tenham em mente que vão possibilitar, votando favoravelmente a
essa emenda, que as cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes,
tenham a possibilidade de ter recursos financeiros para a construção de
usinas de compostagem e de tratamento de lixo. Do ponto de vista
ambiental, ela é importante; e do ponto de vista dos pequenos municípios, é
importantíssima. Ela vai destinar recursos financeiros para beneficiar e
atender às cidades pequenas de Minas Gerais. Conto com o voto dos
Deputados e das Deputadas para se aprovar essa emenda.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, a proposição em análise -

Projeto de Lei n° 1.161197 - dispõe sobre a reorganização da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Regimentalmente, essa é uma matéria estranha ao projeto, que trata de
matéria tributária, da questão do VAF. Esta Presidência já deu reiteradas
declarações de que não permitiria mais projetos nem emendas do tipo
"frankenstein° na Assembléia. Então, queria saber se a mesma linha e a
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coerência seriam mantidas nesse projeto. Gostaria, então, de formular uma
questão de ordem nesse sentido, pois essa é uma matéria estranha ao
projeto.

O Deputado Raul Lima Neto - Na verdade, o Regimento Interno não está
tratando especificamente de questão tributária, mas, sim, transferindo uma
parte da aplicação do imposto, a qual cabe ao Executivo fazer,
evidentemente, com a aprovação desta Casa.

Defendemos com convicção essa emenda e cremos que esse dinheiro será
muito bem aplicado, porque o que se aplica no meio ambiente retoma, no
mínimo, cem vezes mais, para todos os municípios do nosso Estado. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, realmente,
encaminhou proposta de emenda ao Regimento Interno, não permitindo mais
os chamados 'frankensteins" aos projetos. No entanto, por solicitação do PT,
o Regimento Interno não está sendo votado. A nossa proposta é que ele
fosse votado de imediato, mas, depois da solicitação da Liderança do PT, ele
só será apreciado em agosto.

O Deputado Gilmar Machado - Só uma pequena correção: estamos
aperfeiçoando a possibilidade da entrada de "frankensteins", mas o
Regimento Interno atual já prevê que isso não é permitido. Nós, realmente,
estamos aperfeiçoando o Regimento Interno e solicitamos, como V. Exa.
disse, seja ele apreciado a partir de agosto.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que está dando esse
esclarecimento, apesar de a emenda ser pertinente ao projeto, e entende
que ela poderá ser encaminhada normalmente. Com  a palavra, o Deputado
Leonidio Bouças.

O Deputado Leonídio Bouças* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mesmo
considerando a afirmação do Deputado Ronaldo Vasconcellos de que o
projeto que defende o meio ambiente aumenta a participação na divisão dos
recursos do ICMS, para que as cidades realmente invistam na defesa do
meio ambiente, e invocando as palavras dos Deputados Gilmar Machado e
Durval Ângelo, quero acreditar que o conjunto dos Deputados desta Casa
não vai permitir a aprovação da emenda do Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Não por ela ser ruim, mas porque se trata de uma emenda que afeta a Lei
Robin Hood, que trabalhamos exaustivamente nesta Casa.

Gostaria de dizer ao nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos que aqui não
está em votação uma emenda a favor ou contra a cidade de liberlãndia; ela
se refere a todas as cidades de Minas Gerais que têm um VAF que já lhes
deu uma grande parcela de ICMS.

Agora, um único Deputado, sozinho, apresenta uma emenda que é um
"frankenstein", mesmo Ora, não adianta querer colorir as coisas, porque se
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trata, de fato, de um "frankenstein". Está-se mexendo na Lei Robin Hood, da
qual o Governo já fez até folhetos explicativos para o Estado inteiro. Se
aprovarmos hoje essa emenda, estaremos aprovando uma modificação
nessa lei. Vejam os senhores que a Lei Robin Hood deverá ser discutida na
hora correta, quando formos fazer a sua revisão. Não podemos agora
aprovar urna emenda desse tipo, um verdadeiro "frankenstein", sem que
tenhamos, até hoje, uma avaliação de como essa lei está funcionando.

Faço aqui uma colocação importante para todos os Deputados: a Lei Robin
Hood deverá ser revista, e o próprio Governo do Estado entende essa
necessidade. Se começarmos a fazer modificações nela, que revisão vamos
fazer? Que dados teremos para serem analisados?

Peço a todos os Deputados que rejeitemos a emenda do Deputado
Ronaldo Vasconcellos. O próprio Governo está preocupado com ela e não
quer que ela seja aprovada, porque se trata de uma desfiguração do Projeto
Robin Hood original.

Não adianta o Deputado Ronaldo Vasconcellos fazer aqui uma apologia,
que parece ser uma defesa da bancada de Deputados de Uberlândia, porque
isso não é verdade. Aqui está sendo proposta uma grande modificação na
Lei Robin Hood, que vai afetar a distribuição do ICMS entre todas as cidades
do Estado. Por isso, acredito que os Deputados irão, por unanimidade,
rejeitar essa emenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, em razão de ser matéria

destacada, já houve os encaminhamentos e as discussões regimentais.
Quero apenas dizer o seguinte: eu, como representante da cidade de
Uberlândia, que foi citada pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor da
emenda, estou mais ou menos daquele jeito: se eu ficar, o bicho come; se eu
correr, o bicho pega e, se eu trepar na árvore, o bicho vigia. Então, estou
sem saída, não sei o que é que eu faço.

A única coisa que quero dizer é que a Lei Robin Hood 1 tirou uma
imensidão de recursos da cidade de Uberlândia e de outras do porte dela.
Aliás, do mesmo porte, não, porque Uberlândia é a segunda do Estado, mas
são cidades grandes, também. Depois, veio a Lei Robin Hood II e tirou outra
parcela. Agora, se começarmos a apresentar emendas nesta Casa para
redividir o ICMS tirando delas, vai chegar um momento em que cidades
como Uberlândia, Juiz de Fora, Varginha, Governador Valadares e Montes
Claros serão inviabilizadas administrativamente, não vai haver como
administrá-la&

Estou dizendo que estou naquela história de se ficar, o bicho come; se
correr, o bicho pega e, se trepar na árvore, o bicho vigia porque o Prefeito da
cidade é meu adversário. Acho realmente uma temeridade jogar dinheiro na
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mão dele, mas, em todo caso, não quero levar para casa a consciência
pesada de não ter lutado aqui para manter lá os recursos que são gerados
pela cidade de Uberlândia, pela laboriosa população daquela cidade rica,
que tem lutado bastante, tem trabalhado, tem dado retomo ao Estado e ao
Brasil, tem-se desenvolvido muito e tem levado o nome do Brasil até para o
exterior.

Não quero ir para casa com essa dor de consciência. Quero dizer que é
uma temeridade jogar dinheiro na mão do atual Prefeito, é uma coisa
horrível, mas, por outro lado, temos também a obrigação de defender aqui
que o dinheiro fique lá, para que a população tenha a oportunidade de
pressionar o Prefeito a fim de que ele faça uma administração mais voltada
para o social, mais voltada para o homem, tendo o homem como centro da
administração pública, coisa que não existe, atualmente.

Então, o meu voto é contrário a essa emenda. Quero pedir aos nobres
colegas desta Casa que não aprovem essa emenda, porque, quando
voltarmos no segundo semestre, vai haver mais emendas. E outra coisa, ela
é um "frankenstein', já foi dito ai, embora o "frankenstein" ainda seja
permitido nesta Casa. Quero dizer que, no segundo semestre, quando não
for permitido mais o "frankenstein, pelo menos vamos ter que agir de
maneira diferente para poder combater esse tipo de coisa que vai tirar
dinheiro do VAF dessas cidades de médio porte. Era isso que tinha a dizer e
peço a meus pares que votem contrariamente a essa emenda. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Geraldo
Rezende. Em votação, a Emenda n° 9, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.181197 com as Emendas n os 1 a Se 7 a 13. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.182197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reorganização do COPAM e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas n os 1 a 8, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação com as Emendas n os 1 a
6, da Comissão de Justiça, e 9 a 13, que apresentou. A Comissão de Meio
Ambiente opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 8, da
Comissão de Justiça, 9 a 13, da Comissão de Administração Pública, e 14,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 8, da Comissão de Justiça, 9
a 13, da Comissão de Administração Pública, e 14, da Comissão de Meio
Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, que opina pela aprovação das Emendas n os 16 e 19, esta na
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forma da Subemenda n° 1, que apresenta; pela prejudicialidade das
Emendas n°s 15, 17, 18 e 20 e pela aprovação das Emendas n°5 21 e 22,
que apresenta. Opina, ainda, pela aprovação da Emenda n°11, da Comissão
de Administração Pública, na forma da Subemenda n° 1, que apresenta. No
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda n° 23, do
Deputado José Bonifácio. Designado relator em Plenário, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos solicitou prazo regimental para emitir seu parecer. A
Presidência indaga ao relator, Deputado Ronaldo Vasconcelios, se ele se
encontra em condições de emitir o seu parecer.

• Deputado Ronaldo Vasconcellos - Perfeitamente, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o nosso relatório é baseado na legislação sobre o meio
ambiente, em vigor no Estado de Minas Gerais. A Emenda n° 23 visa
possibilitar que os infratores da legislação ambiental possam, em
substituição ao pagamento de multas, executar outras medidas de interesse
ambiental, tais como atividades de educação ambiental e preservação de
áreas, entre outras.

Sr. Presidente, há uma confusão numérica no relatório. Como muitas
emendas foram apresentadas, eu gostaria de pedir que V. Exa. suspendesse
esta reunião por 2 minutos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 minutos,

até que o relator, Deputado Ronaldo Vasconcelios, possa definir e informar
se vai apresentar o seu parecer. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, o

Deputado Ronaldo Vasconcellos para emitir seu parecer.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - (- Lê:)

"PARECER SOBRE A EMENDA N°23, APRESENTADA EM TURNO UNICO
AO PROJETO DE LEI N°1.182/97 TURNO ÚNICO

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.182197, do Governador do Estado, dispõe sobre a

reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dá
outras providências.

Em vista da solicitação do Governador do Estado, a matéria tramita em
regime de urgência, tendo sido apreciada, em reunião conjunta, pelas
Comissões de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade; de Administração Pública, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as quais opinaram
por sua aprovação com as Emendas n°sl a 14.
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Na fase de discussão, no 1 0 turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas n°s 15 a 20, que foram remetidas à Comissão de Meio Ambiente,
Receberam parecer pela aprovação a Emenda n° 16 e a 19 na forma da
Subemenda no 1; pela prejudicialidade, as Emendas n°s 15, 17, 18 e 20.
Foram aprovadas, também, as Emendas n°s 21 e 22, então apresentadas, e
a Subemenda n° 1 â Emenda n° 11.

Como não foi completada a apreciação do Projeto de Lei n° 1.182197 no
prazo regimental, foi ele incluído em ordem do dia para ser apreciado em
turno único, nos termos do § 1 0 do art. 220 do Regimento Interno. Durante a
fase de discussão, recebeu a Emenda n° 23, sobre a qual emitimos parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 23 visa a possibilitar que os infratores da legislação

ambiental possam, em substituição ao pagamento de multas, executar outras
medidas - de interesse ambiental, tais como atividades de educação
ambiental e preservação de áreas, entre outras.

Para adequar a Emenda n°22 à legislação ambiental vigente, propomos a
Subemenda n° 1, redigida ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 23,

apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n°1.182/97, e pela aprovação da
Emenda n°22 na forma da Subemenda n° 1, a seguir redigida-

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°22
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
'Art...... A outorga do direito de uso das águas, para empreendimentos de

grande porte e potencial poluidor, compete, na falta do Comitê da Bacia
Hidrográfica, ao COPAM, por meio de suas câmaras, com apoio e
assessoramento técnico do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM.

Parágrafo único - Para os demais empreendimentos, a outorga do direito
de uso das águas compete ao IGAM.'."

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do
parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno, determina a anexação da
Emenda n° 18 á Emenda n° 8, por serem de idêntico teor. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Roberto Amaral, solicitando a votação destacada
da Emenda n° 16. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a votação
destacada das Emendas n°s 14, 15 e 20. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo, solicitando
votação destacada da Emenda n° 23. A Presidência defere o requerimento,
de acordo com o inciso VIII, art. 244 do Regimento Interno. Vem à Mesa
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requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão 1 solicitando, nos termos do
inciso X do art. 245 do Regimento Interno, preferência de votação das
Emendas n°5 15 e 20 sobre a Emenda n° 14 do Projeto de Lei n° 1.182/97,
todas com votação destacada. Em votação, o requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado o requerimento.

• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificação de

votação pelo processo eletrônico.
- Procede-se à verificação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados. Votaram "não" 23

Deputados, perfazendo um total de 41 Deputados. Está ratificada a rejeição
do requerimento. Votação do projeto, salvo emendas e destaques. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 10, 12, 13, 21, bem como a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 11, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 19, a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 22, que receberam parecer pela aprovação.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 14, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, a votação agora vai ficar bastante difícil. Na realidade,
solicitamos a inversão da ordem de votação porque essas emendas têm uma
determinada lógica. A Emenda n° 14 estabelece que o conselho será
constituído por decreto, e é essa a parte que queremos destacar e votar
contrariamente. Mas há uma outra parte que consideramos positiva, que
estamos defendendo e cujo conteúdo está presente na Emenda n° 15. O
reordenamento dessas emendas foi proposto exatamente para facilitar a
votação. Votando agora, em primeiro lugar, a Emenda n° 14, não há como
dissociarmos o seu conteúdo nos dois objetivos, que, no nosso
entendimento, são contrários, e, por isso, temos posição contrária.

Quero, portanto, lamentar a votação já concluída, mas acho que poderia
facilitar o nosso posicionamento em Plenário A Emenda n°14, portanto, tem
dois elementos de conteúdo. Um deles estabelece a constituição do conselho
através de decreto. Queremos encaminhar contrariamente, apesar de haver
a afirmativa de que, por decreto, poderíamos agilizar esse processo. Aliás, a
ditadura fez esse discurso há muito tempo, e é isso que queremos combater.
No meu entendimento, a Assembléia Legislativa e os Deputados têm que
assumir o papei de constituição de uma estrutura legal desse Estado. Mas,
sistematicamente, teimamos em renunciar ao nosso papel e transferimos
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para o Governador em exercício o papel que deveria ser da Assembléia
Legislativa. Mais uma vez, estamos transferindo para a ação de Governo a
possibilidade de constituir o conselho por decreto. Estamos defendendo que
a Assembléia Legislativa não renuncie a esse papel e determine, como está
colocado na Emenda n° 20, que o conselho seja constituído por lei, porque,
dessa forma, vamos ter tempo suficiente para aprofundar a nossa reflexão
sobre a forma pela qual esse conselho deverá ser constituído. Seria na
lógica paritária, mas quais seriam as entidades, qual o nível de envolvimento
social no sentido da sua constituição, para, aí sim, estarmos cumprindo
devidamente o nosso papel.

Sr. Presidente, aproveito o encaminhamento que estou fazendo porque, na
realidade, ele vale para as três emendas que foram destacadas. Proponho
que a Emenda n° 14, que tem dois conteúdos, seja rejeitada e que as
Emendas 15 e 20, que a substituem, sejam votadas separadamente. A
Emenda n° 15 estabelece a lógica da paridade entre o Governo e as
instituições não governamentais, e a Emenda n° 20 estabelece que o
conselho deve ser constituído por lei e não por decreto. Assim estaremos
cumprindo o nosso papel parlamentar, de constituir uma estrutura legal
desse Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 14, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 16, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 23,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sim, Sr. Presidente. Solicitamos que V. Exa.

suspenda a reunião por 2 minutos somente, para chegarmos a um acordo,
pois a mudança é muito sutil. Nesse prazo decidiremos.

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

máximo de 2 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Para continuar a
encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o nosso encaminhamento é
pela rejeição da emenda e pela manutenção do texto original.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n°23, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de
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Lei n° 1.182197 com as Emendas n°s 1 a 10, 11 na forma da Subemenda n°
1, 12 a 14, 19 na forma da Subemenda n° 1, 21 e 22 na forma da
Subemenda n° 1, ficando prejudicadas as Emendas n°5 15, 17, 18 e 20. A
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.183197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reorganização do IEF e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou
pela sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com as
Emendas n°s 2 a 9, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou
pela sua aprovação com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 9,
da Comissão de Administração Pública, e 10, que apresentou. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 9, da Comissão de
Administração Pública, 10, da Comissão de Meio Ambiente, e 11, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, que opina pela aprovação das Emendas n°s 12 e 13 e pela
aprovação da Emenda n° 10, da Comissão de Meio Ambiente, na forma da
Subemenda n° 1, que apresenta. No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto as Emendas n°s 14 a 18, do Deputado José
Bonifácio, 19 e 20, do Deputado Antônio Júlio, e 21, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Designado relator em Plenário, o Deputado Francisco
Ramalho solicitou prazo regimental para emitir seu parecer. A Presidência
indaga ao relator se já se encontra em condições de emitir parecer ou se
continuará fazendo uso do prazo regimental.

O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, continuarei fazendo uso
do prazo regimental.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.184197,
do Governador do Estado, que altera a denominação da Fundação Estadual
do Meio Ambiente, dispõe sobre sua organização e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou
pela sua aprovação com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, e 2 a 7,
que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela sua aprovação
com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 7, da Comissão de
Administração Pública, 8 e 9, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, da
Comissão de Justiça, 2 a 7, da Comissão de Administração Pública. 8 e 9,
da Comissão de Meio Ambiente, e 10, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela
aprovação da Emenda n° 11 e pela prejudicialidade da Emenda n° 12. A
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Presidência vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 11, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei n° 1.184197 com as Emendas n°s 1 a 11, ficando
prejudicada a Emenda n° 12. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.185197, do Governador do
Estado, que autoriza a prorrogação de contratos administrativos firmados
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. As Comissões de Justiça, de
Administração Pública, de Agropecuária e de Fiscalização Financeira
perderam prazo para emitir parecer. Designada relatora em Plenário, a
Deputada Elbe Brandão opinou pela aprovação das Emendas n°s 1, do
Deputado Ajalmar Silva, e 2 a 5, que apresenta. A Presidência vai renovar a
votação do projeto. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n°s 1 a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.185197 com as Emendas n°s 1 a 5. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.193197, do Governador
do Estado, que cria a autarquia Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e
dá outras providências. As Comissões de Justiça, de Administração Pública,
de Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Roberto Amaral
opinou pela aprovação das Emendas n°s 2 a 8, que apresenta, e pela
rejeição da Emenda n° 1, do Deputado Alvaro Antônio. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°5 2 a 8, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a
Emenda n° 1, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.193197 com as
Emendas n°5 1 a 8. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente S. Como o Deputado Francisco Ramalho fará uso do prazo

regimental para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.183197 e em
virtude de a proposição estar sobrestando as demais matérias da pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as
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extraordinárias de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, e para a ordinária deliberativa também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 199 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE JULHO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Júlio;
aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.153/97; emissão
do parecer pelo relator; requerimento do Deputado Antônio Júlio;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação;
votação das Emendas nos  a 9, da Subemenda n° 1 à Emenda n° 10, e das
Emendas nos 11 a 13, 16 e 21; aprovação; votação das Emendas nos 14, 15,
17 e 18; rejeição; votação da Emenda n° 19; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; prejudicialidade da Emenda n° 20 -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.217197; apresentação das
Emendas nos 1 a 6; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
com as emendas à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 10
tumo, do Projeto de Lei n° 1.268197; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n°656/96; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno, com a
Emenda n° 1 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n° 782196;
aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
885196; aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 1 e 2
- Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 979196; aprovação com as
Emendas nos 1 a 5 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.042196;
aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
710/96; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Discussão, em 2°
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 9195; votação nominal;
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Feriria - Baldonedo
Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
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DjaIma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amara[ - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wandeiley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h12min, 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 proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2° PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

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

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

Projetos de Lei n°s 1.180 a 1.182197, 1-184 a 1.186197, do Governador do
Estado, em virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio,

em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que a Proposta de
Emenda à Constituição n° 9195 seja apreciada em último lugar. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam premaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°1.183/97, do Governador do
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Estado, que dispõe sobre a reorganização do IEF e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n°1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou
pela sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com as
Emendas n°s 2 a 9, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou
pela sua aprovação com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 9,
da Comissão de Administração Pública, e 10, que apresentou. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 a 9, da Comissão de
Administração Pública, 10, da Comissão de Meio Ambiente, e 11, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, que opina pela aprovação das Emendas n°s 12 e 13 e pela
aprovação da Emenda n° 10, da Comissão de Meio Ambiente, na forma da
Subemenda n° 1, que apresenta. No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto as Emendas n°s 14 a 18, do Deputado José
Bonifácio, 19 e 20, do Deputado Antônio Júlio, e 21, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Designado relator em Plenário, o Deputado Francisco
Ramalho solicitou prazo regimental para emitir seu parecer. O Presidente
indaga ao relator se já se encontra em condições de proferir seu parecer ou
se continuará a fazer uso do prazo regimental.

Com a palavra, o Deputado Francisco Ramalho.
O Deputado Francisco Ramalho - (-Lê:)
"PARECER SOBRE AS EMENDAS N°8 14 A 21 AO PROJETO DE LEI N°

1.183/97
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.183197, do Governador do Estado, dispõe sobre a
reorganização do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá outras
providências.

Por solicitação do Governador do Estado, a matéria tramita em regime de
urgência, tendo sido apreciada, em reunião conjunta, pelas Comissões de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade; de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que opinaram por sua aprovação com as
Emendas n°s 1 a 11.

Na fase de discussão, no 1° turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas n°s 12 e 13, que, juntamente com a Subemenda n° 1 à Emenda n°
10, receberam parecer pela aprovação.

Não tendo sido completada a apreciação do projeto no prazo regimental,
foi ele incluído em ordem do dia para ser apreciado em tumo único, nos
termos do § 1 0 do art. 220 do Regimento Interno. Durante a fase de
discussão, recebeu as Emendas n°s 14 a 21, sobre as quais emitimos
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parecer.

Fundamentação
A alteração que a Emenda n° 14 pretende introduzir no art. 4 0 dá ao

Conselho de Administração do IEF competência normativa e deliberativa
sobre a política florestal do Estado. E nosso entendimento que conselhos de
tal natureza devem estar voltados para sua finalidade precípua, de
administrar os órgãos em que estão inseridos. Ao contrário do que propõe a
emenda, não devem normatizar nem deliberar sobre tarefa que lhes compete
executar.

Um conselho de administração não deve ter caráter normativo nem
deliberativo sobre matéria cuja política lhe cabe executar: a Emenda n° 15
atribui ao Conselho de Administração do IEF tal competência sobre a política
florestal; por esse motivo, não pode ser acatada.

A Emenda n° 16 propõe a substituição da expressão "pessoas de notório
saber" por "cientistas de notório saber", com destacada atuação na área
florestal e de biodiversidade.

A Emenda n° 17 pretende alterar a composição do Conselho de
Administração do IEF, indicando como membro nato o Presidente do SIND-
ENER e como membro designado, um representante do mesmo sindicato. A
representação patronal já está contemplada na participação da FAEMG,
entre os membros designados. Os membros natos são todos representantes
de órgãos governamentais. Não se deve, portanto, acolher a proposição.

As diretorias propostas no projeto em tela são essenciais para a
modernização da ação do IEF e a execução das novastarefas que lhe foram
impostas. Eliminá-las, como pretende a Emenda n° 18, representará um
retrocesso no processo de reestruturação do órgão.

Propõe-se, com a Emenda n° 19, excluir um dos membros natos do
Conselho de Administração do IEF. Tal medida implica na perda da
representação da Assessoria de Planejamento e Coordenação do IEF,
fundamental para a execução da política florestal.

• Emenda n°20 é similar à n° 17, e por isso, também deve ser rejeitada.
A Emenda n° 21 permite que a tabela salarial contida no art. 22 do projeto

passe a vigorar a partir de 1 017197. Trata-se de medida justa e meritória.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n os 14, 15, 17,
18, 19 e 20 e pela aprovação das Emendas n os 16 e 21, apresentadas ao
Projeto de Lei n°1.183/97."

Era o que tinha a relatar, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio,

em que solicita a votação destacada das Emendas n°5 19 e 20 do Projeto de
Lei n°1.183/97, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização
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do IEF. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 9, a
Subemenda n°1 à Emenda n°10 e as Emendas n°s 11, 12, 13, 16 e 21, as
quais receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as
Emendas n°s 14, 15, 17 e 18, as quais receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas.Em votação, a Emenda n° 19, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Antônio Júlio - Solicito verificação da votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de votação da

emenda pelo processo eletrônico. Antes, porém, esclarece ao Plenário os
procedimentos adotados e solicita aos Deputados que ainda não registraram
a sua presença que o façam neste momento. Os Deputados deverão tomar
os seus lugares. Ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de
15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em
seguida, registrar o voto "sim", "não" ou "em branco", observando, no visor
do próprio posto de votação, se o voto foi computado. A Presidência
esclarece, ainda, que cada posto registra somente um voto; o "sim" aprova a
emenda, e o "não" a rejeita.A Presidência vai iniciar o processo de
verificação de votação.

- Procede-se à verificação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados. Votaram "não" 27

Deputados, totalizando 44 votos; fica, portanto, ratificada a rejeição da
Emenda n° 19. Fica aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.183197
com as Emendas n°s 1 a 9, 10 na forma da Subemenda n° 1, 11, 12 e 13 e
fica prejudicada a Emenda n°20. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.217197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte
público urbano sobre trilhos. A Comissão de Justiça conclui péla
constitucionalidade do projeto A Comissão de Administração Pública opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.217/97

EMENDA N° 1
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Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A expansão da rede de transporte de passageiros sobre trilhos,

na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, deverá sintonizar-se
com o planejamento urbano dos municípios servidos pela rede e com o
planejamento urbano integrado da RMBH.

§ 1 0 - A expansão de que trata o caput" deste artigo deverá objetivar a
integração do trem metropolitano aos demais modos de transporte da RMBH.

§ 20 - Os municípios integrantes da RMBH servidos pelo trem
metropolitano poderão formar grupos de trabalho para pesquisas e estudos
necessários à promoção da integração dos demais modos de transporte ao
trem metropolitano, incluindo a adequação do sistema viário e do trânsito na
área de influência da integração intermodal.

§ 30 - Os municípios da RMBH e o Governo Estadual poderão constituir
sistema comum de planejamento, gerenciarnento e operação do sistema
integrado de transporte e trânsito.".

Sala das Reuniões, de julho de 1997.
Alvaro Antônio
Justificação: O metrô de superfície constitui o principal sistema de tronco

estruturador do desenvolvimento urbano da RMBH. A completa implantação
do transporte de passageiros sobre trilhos provocará profundas modificações
na matriz de deslocamentos da região e irá constituir o mais poderoso vetor
de indução do desenvolvimento urbano. Por outro lado, o processo de
conurbação irá pressionar a administração pública a pensar a solução dos
problemas de interesse comum, tais como abastecimento de água,
destinação do lixo, suprimento de energia e transporte público, em âmbito
metropolitano.

Portanto, os modelos municipais de planejamento e gestão dos transportes
em áreas metropolitanas ou conurbanas estão superados. A implantação da
empresa encarregada de cuidar da operação do trem metropolitano é uma
excelente oportunidade para repensarmos o atual modelo de gerenciamento
de trânsito e transportes, hoje pulverizado em vários órgãos e em diversos
níveis.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Na implantação da empresa a que se refere esta lei, o Estado de

Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte promoverão gestões a fim de
que as Prefeituras dos demais municípios servidos pelo trem metropolitano
de Belo Horizonte subscrevam parcela do capital social não subscrita pelo
Estado e pelo Município de Belo Horizonte.".

Sala das Reuniões, de julho de 1997.
Marcos Helênio
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EMENDA N°3

Acrescente-se onde convier.
"Art. .... - O pessoal do quadro de servidores da Companhia Brasileira de

Trens Urbanos, lotado na Superintendência de Trens Urbanos de Belo
Horizonte, mediante opção do servidor, será transferido para a empresa
pública Trem Metropolitano de Belo horizonte S.A., com todos os direitos e
vantagens.".

Sala das Reuniões, 1 0 de julho de 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, desde a sua

implantação, vem investindo em mão-de-obra especializada, de alta
qualidade. E de indiscutível necessidade o seu aproveitamento na empresa
cuja criação é proposta, para que sejam efetivadas as suas finalidades de
planejamento, implantação e execução dos serviços de transporte de
passageiros sobre trilhos em Belo Horizonte e na região metropolitana.

EMENDA N°4
Dê-se ao ai. 90 a seguinte redação:
"Ai. 90 - Fica o Poder Executivo autorizado a praticar os atos necessários

para promover a transferência dos recursos materiais e acervo patrimonial,
instalações, bens e demais direitos indispensáveis, ora de titulandade da
União e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, para a
empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

Parágrafo único - Após constituída a empresa Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S.A. e aprovado seu estatuto social, as responsabilidades de que
trata o "caput" deste artigo ficarão a cargo dos primeiros administradores da
empresa.".

Sala das Reuniões, 1 0 de julho de 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: Em face da emenda que prevê a obrigatoriedade de

transferência de pessoal da CBTU para a empresa em criação, mediante
opção do servidor, deve ser modificada a redação do ai. 9 0 , suprimindo-se a
palavra "humanos".

EMENDA N°5
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao ai. 10:
"Ai. 1°- ....
§ .... - para a consecução dos objetivos previstos no "caput" deste artigo, a

empresa constituída dará prioridade ao projeto inicial de implantação dos
serviços sobre trilhos elaborado pela GEIPOT - Ministério dos Transportes.".

Sala das Reuniões, 1 0 de julho de 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: 0 projeto inicial contempla significativo número de
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passageiros, e a sua prioridade não impede que outras regiões também
sejam contempladas com o transporte a ser implantado e executado pela
empresa cuja constituição é proposta no projeto de lei em tela.

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - Os Municípios de Belo Horizonte, Contagem e os da região

metropolitana alcançados pelo Sistema Metroviário, desde que autorizados
pela respectiva lei municipal, subscreverão o capital social juntamente com o
Estado de Minas Gerais, observado o disposto no art. 40 e seu § 1°.".

Sala das Reuniões, 1° de julho de 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: Considerando que o Sistema Metroviário da Região

Metropolitana se encontra em fase de implantação e tendo em vista que o
presente projeto de lei prevê o fim especial de planejamento, operação e
exploração dos serviços de transporte de passageiros sobre trilhos em Belo
Horizonte e região metropolitana, impõe-se esta emenda, para que não só os
municípios de Belo Horizonte e Contagem possam subscrever o capital
social, mas, também os demais municípios da região metropolitana
alcançados pelo sistema Metroviário.

Por isso, contamos com o apoio dos nobres Deputados para aprovação da
emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas emendas ao projeto: a do Deputado Alvaro Antônio
recebeu o n° 1; a do Deputado Marcos Helênio recebeu o n° 2, e as do
Deputado Ivair Nogueira receberam os n°s 3 a 6. Nos termos do § 2 0, do
art.195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto e as
emendas à Comissão de Administração Pública, para receberem parecer.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.268197, do Deputado
Péricles Ferreira, que autoriza o Poder Executivo a oferecer garantia para
refinanciamento, junto à União, da dívida externa do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 658196, da Deputada Maria
Olivia, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Pedro
Teixeira. A Comissão de Fiscalização Financeira 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
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno,
na forma do vencido em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 658196 com a Emenda
n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1" turno do Projeto de Resolução n° 782196, da Comissão
de Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade com o
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das
terras devolutas que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária opina pela sua
aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Resolução n° 752196 com a Emenda n°
1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 888196, do Deputado Bilac
Pinto, que institui para os municípios que abrigam reservatórios de água para
exploração econômica, compensação financeira pelo resultado da
comercialização do produto por parte de concessionárias do serviço. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Política Energética opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça,
com a Emenda n°1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nos 1, da Comissão de Política Energética, e 2,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2, que receberam parecer pêla
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n°866/96 na forma do Substitutivo n° i, com as Emendas nos
1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em V tumo, do Projeto de Lei n° 979196, do Deputado Geraldo
Nascimento, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à
fabricação de produtos fitoterápicos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e Ação Social opina
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pela sua aprovação, com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas n°s 1
a 4, da Comissão de Saúde e Ação Social, e 5, 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 a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 979196 com as
Emendas n°s 1 a 5. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.042/96, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
para a Mitra Diocesana de Guaxupé imóvel para a instalação de um centro
de atividades comunitárias. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de .Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda, Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei
n° 1.042196 com a Emenda n° 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 710196, do Deputado Marcos
l-ielênio, que dispõe sobre a publicação de relação dos devedores de multas
por poluição e degradação ambiental. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 11
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. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda â Constituição n° 9195, do
Deputado Miguel Martini, que dá nova redação ao § 5 0 do art. 157 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, a proposta. A Presidência vai submeter a matéria á
votação pelo processo nominal, em conformidade com o art. 263, inciso 1 do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão registrar
"sim"; os que desejarem rejeitá-la deverão registrar "não". A Presidência
lembra ao Plenário que, nos termos do ari. 208, § 3 0 , do Regimento Interno,
a proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo,
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48 votos favoráveis. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. (- Pausa.) A Presidência solicita a
atenção dos Deputados. Os Deputados deverão tomar os seus lugares. Ao
toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 15 segundos, deverão
pressionar a tecla F4, digitar sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim",
"não" ou "em branco", observando, no visor do próprio posto de votação, se
o voto foi computado; esclarece, ainda, que cada posto registrará somente
um voto. A Presidência dará inicio ao processo e, para tanto, solicita que os
Deputados tomem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Não há "quorum" para votação.

A Presidência a toma sem efeito.	 -

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo "quorum" qualificado para a votação da

matéria remanescente na pauta, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião,

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 11/7197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Marcos Helênio, comunicando sua ausência do Pais durante

o mês de julho. (Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência do falecimento da Sra. Dalila

Noronha, ocorrido em 3016197, nesta Capital. (Ciente. Oficie-se.)
Da Deputada Maria Olivia (3), dando ciência dos falecimentos da Sra.

Helena Bartholomeu Rodrigues, ocorrido em 8/7/97, em Sete Lagoas; do Sr.
Fernando Felicíssimo, ocorrido em 2/7/97, nesta Capital; e do Sr. Arthur
Bernardes Filho, ocorrido em 517197, em Lagoa da Prata. (Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 1997

ATA

ATA DA 200 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE JULHO DE 1997
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Gilmar Machado;
aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 865196; votação do
projeto, salvo emenda: aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação
da Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no
1.045196; aprovação na forma do vencido em ? turno - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.268197; aprovação - Discussão, em 1 0 tumo, do
Projeto de Lei n° 994196; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.050196: aprovação com a
Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1 e as Emendas n°s 2 e 3 -
Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 10195;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno 1 com a Emenda n° 1 -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira
- Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Scflettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h14min, 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 proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5a_Secretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à ? Parte da reunião, 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°s 1.180 a 1.182, 1.184, 1.185 e 1.193197, em virtude de sua
aprovação na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os
Projetos de Lei n°s 1.183197 e 658, 782, 888, 979, 1.042 e 710196, que foram
aprovados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. Fez retirar,
também, as Propostas de Emenda à Constituição n°s 9195 e 27197, o Projeto
de Resolução n° 1.124197 e os Projetos de Lei n°s 5195 e 775196, que foram
aprovados na reunião ordinária deliberativa realizada hoje, à tarde; o Projeto
de Lei n° 934196, que foi rejeitado na mesma reunião; e, ainda, os Projetos
de Lei n°s 1.217, 1.218 e 1.279197, por não estarem preenchidos os
pressupostos regimentais necessários à sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr, Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar

Machado, em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que a
Proposta de Emenda à Constituição n° 10195 seja apreciada em último Lugar.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 865196, da Comissão de
Agropecuária, que dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a
conservação do solo agrícola e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Agropecuária e Política Rural, que opina pela rejeição da Emenda n° 1. 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 rejeição. Os Deputados que a



rs

419
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 865196 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um
por sua vez, em 20 tumo, os Projetos de Lei n°s 1.045196, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, na forma do vencido em 1 0 turno - autoriza o
Estado a doar ao Município de Poços de Caldas os imóveis que menciona e
dá outras providências; e 1.268197, do Deputado Péricles Ferreira - autoriza
o Poder Executivo a oferecer garantia para refinanciamento, junto à União,
da divida externa do Estado de Minas Gerais (A Comissão de Redação.); e,
em 1 0 turno, os Projetos de Lei n°s 994196, do Deputado Dimas Rodrigues,
na forma do Substitutivo n° 1 - estabelece as diretrizes para a cooperação do
Estado com o Consórcio Administrativo Municipal de Desenvolvimento
Sócio-Econômico dos Municípios Que Integram a Bacia do Baixo Verde
Grande (A Comissão de Fiscalização Financeira.); e 1.050196, do Deputado
Gilmar Machado, com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1 e as
Emendas n°5 2 e 3, ficando prejudicada a Emenda n° 1 - dispõe sobre o peso
máximo tolerável do material transportado diariamente por alunos do pré-
escolar e do 1 0 grau da rede pública (A Comissão de Educação.).

O Sr. Presidente - Discussão, em 20 tumo, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 10195, do Deputado Miguel Martini e outros, que acrescenta
alínea ao inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado e dá outras
providências (aprovação prévia pela Assembléia Legislativa da escolha de
Presidente de entidades da administração pública indireta e de Diretores do
sistema financeiro estadual.). A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, a proposta de emenda á Constituição. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a proposta, salvo
emenda. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal. Antes, porém, lembra ao Plenário que, nos termos do § 3 0 do art.
208 do Regimento Interno, a proposta de emenda à Constituição será
aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. Com a palavra, a Sra. Secretária,
para proceder à chamada de votação nominal.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria plívia

- Adelmo Carneiro Leão - Aulton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
António - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar
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Machado - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kernil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 53 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 10195. Em
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Com  a palavra, a
Sra. Secretária, para proceder à chamada dos Srs. Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Respondem 'sim" à chamada os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria OUvia

- Adelmo Carneiro Leão - AFIton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira
- Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 52 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovada, em 20
turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 10195 na forma do vencido
em 1° turno, com a Emenda n°1. À Comissão de Redação.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 1997
ATAS

ATA DA 276a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE JULHO DE 1997

Presidência dos Decutados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARE CiMENTO - ABERTURA - l a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofício n° 23197, do Presidente do
Tribunal de Justiça - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.289 a 1.291197 - Requerimento n o 2.229197 - Requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta, Miguel Martini e outros, João Leite, Sebastião
Navarro Vieira (2) e Mauri Torres - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Marcelo Gonçalves e Miguel Martini -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Marco Régis, Cleuber Carneiro
e Irani Barbosa - 2 2 PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Carlos Pimenta; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.164197,
para os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento do Deputado
Miguel Martini e outros; deferimento - Requerimento do Deputado João Leite;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Sebastião Navarro Vieira; questão de ordem; votação nominal; aprovação -
Requerimentos dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Mauri Torres;
aprovação - 22 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.217/97; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1;
aprovação; votação das Emendas nos 2 a 6; rejeição - Discussão, em 21
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 27196; encerramento da
discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 934196; votação dos
Substitutivos nos  e 1; rejeição; votação do projeto; rejeição - Discussão, em
2° turno, do Projeto de Resolução n° 1.124197; aprovação - Discussão, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 1.279197; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, dos
Projetos de Lei n os 5195 e 775196; aprovação na forma do vencido em 10
turno - Questão de ordem - Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, da
Proposta de Emenda ã Constituição n° 9195; aprovação - Votação, em 20
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 27196; votação do
Substitutivo n° 2; aprovação; prejudicial idade do Substitutivo n° 1 -

: ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO
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- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria OUvia - Adeimo Carneiro
Leão - Aílton Vitela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Feriria - Baldonedo Napoleão - Bitac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconceltos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívia, 5aSecretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
"OFICIO N° 23197*

Belo Horizonte, 23 de junho de 1997.
Senhor Presidente:
Reiterando os termos do Oficio n° 553197, de 10104197, tendo em vista o

despacho exarado pelo Em. Relator Desembargador Sebastião Rosenburg
nos autos do processo Crime Originário n°91.717-9, fls. 121, em que figura
corno denunciado Marcelo Jerônimo Gonçalves (Deputado Estadual), solicito
a V. Exa., nos termos do § 1 0 do art. 56 da Constituição Estadual, se digne
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de adotar as providências cabíveis com vistas à concessão da necessária
licença prévia por parte da augusta Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, para que o referido Deputado Estadual possa ser processado
criminalmente, mediante instauração da competente ação criminal através
deste Tribunal de Justiça.

Para tanto, passo-lhe às mãos, através de cópias autenticadas, cópias da
denúncia e documentos.

Na oportunidade, apresento cordiais saudações.
Paulo Tinôco, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.".
- Anexe-se ao Oficio n°21197.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Muno Flores, Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da

Agricultura (4), prestando informações sobre convênios firmados entre esse
Ministério e o Instituto de Promoção Agrícola e Desenvolvimento Rural -
PROAGRAR -, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a Cooperativa
Central de Crédito Rural de Minas Gerais - CREDIMINAS - e a Liga
Camponesa do Norte de Minas Gerais - LIGANO. (- A Comissão de
Agropecuária.)

Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do primeiro termo aditivo
ao convênio firmado entre esse Ministério e o Governo do Estado. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento Interno.)

Do Sr. Amilcar Martins, Secretário da Cultura, solicitando se indique
servidor desta Casa para compor a Comissão Nacional do V Centenário do
Descobrimento do Brasil.

Do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário Municipal de
Administração de Belo Horizonte, parabenizando servidores desta Casa pela
participação no Primeiro Seminário Metropolitano - Uma Nova Visão de
Administração Pública.

Do Sr. Antônio João dos Reis, Chefe do Departamento Estadual de
Operações Especiais - DEOESP -, solicitando que se cobre do Deputado
Durval Ângelo mais respeito ao tratar de assuntos referentes a ele e que haja
investigação mais apurada dos fatos apresentados na comissão parlamentar
de inquérito que investiga o sistema carcerário do Estado. (- A CPI -
presídios.)

Do Sr. Fernando Alberto Freire, Gerente de Convênios da Fundação
Nacional de Saúde, encaminhando documentação relativa a convênio
firmado entre esse órgão e a Fundação Ezequiel Dias. (-A Comissão de
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Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c
o art. 101, XV, do Regimento Interno.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.289197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Portal da Mantiqueira n° 219,

com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Portal da

Mantiqueira n°219, com sede no Município de Barbacena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Aut 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Portal da Mantiqueira n° 219 foi fundada em

1114187, objetivando a prática da beneficência e a difusão da cultura
maçônica.

Ao solicitarmos a esta Casa seu reconhecimento como entidade de
utilidade pública estadual, esperamos estar contribuindo para facilitar o
trabalho da entidade, dando-lhe a chance de contar com a parceria de
órgãos do Estado na consecução dos seus objetivos assistenciais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.290197
Dá nova redação ao art. 74 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 74 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74- A pensão paga pela Caixa Beneficente da extinta Guarda Civil

corresponde à totalidade do valor atualizado da remuneração atribuída ao
servidor à época do seu falecimento e passa, a partir da publicação desta lei,
a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997,
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José Militão
Justificação: O presente projeto de lei objetiva ajustar o disposto no art. 23

do Decreto n° 7.833, de 2118164, ao preceito constitucional insito no § 50 do
art. 36 da Constituição do Estado.

Com efeito, em sentido diametralmente oposto ao da Carta Estadual
vigente, assim dispõe o supracitado art. 23:

"Art. 23- A pensão será mensal e correspondente à metade do vencimento
ou salário atribuído ao servidor â época do seu falecimento".
- Por sua vez, a Carta mineira estabelece no § 5 0 do art. 36:

"Art. 36- .........................
§ 50 - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos

vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no
parágrafo anterior".

Com a nova redação que está sendo proposta para o art. 74 da Lei n°
11.406, de 2511194, a legislação estadual ficará plenamente ajustada ao
comando constitucional.

E importante esclarecer que a pensão a que se refere o art. 74 da Lei n°
11.406 alcança o restrito universo de 430 pensionistas, sendo que o valor
médio da pensão, com a redução de 50%, é de R$200,00.

Pela justiça e pela oportunidade deste projeto de lei, esperamos contar
com o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
cico art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.291/97
Dispõe sobre o licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte

remunerado de passageiros e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado no Estado o licenciamento e o emplacamento de

motocicletas destinadas ao transporte remunerado de passageiros, também
denominadas moto-táxis.

Art. 20 - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -
efetuará o licenciamento e o emplacamento a que se refere esta lei apenas
nas localidades em que o serviço de moto-táxi tenha sido previamente
regulamentado por lei municipal.

Art. 30 - Não serão licenciadas e emplacadas para o transporte remunerado
de passageiros motocicletas que não satisfaçam as condições previstas no
art. 43 do Código Nacional de Trânsito.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 1997.
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Gil Pereira
Justificação: O licenciamento e o emplacamento de veículos é de

responsabilidade do Estado, obedecidas as normas constantes no Código
Nacional de Trânsito. Segundo o art. 42 do mencionado Código, "os veículos
de aluguel, destinados ao transporte individual de passageiros, ficam
subordinados ao regulamento baixado pela autoridade local".

Note-se que compete ao poder público municipal, com fundamento na sua
autonomia constitucionalmente assegurada, regulamentar o transporte
remunerado de passageiros, podendo, portanto, decidir quais são os veículos
hábeis para a prestação desse serviço. A norma federal supracitada não
estabelece nenhuma distinção quanto ao tipo de veículo a ser utilizado,
razão pela qual inexistem impedimentos para a utilização de motocicletas.

Na falta de lei estadual específica regulamentando o assunto, corre-se o
risco de que interpretações impróprias venham a limitar o exercício da
autonomia municipal. Tal fato pode vir a ocorrer caso o Estado passe a
recusar o licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte
remunerado de passageiros, inviabilizando, por meio indireto, o exercício de
competência que é atribuída ao município e que não encontra nenhum
impedimento no ordenamento jurídico em vigor.

Pelos motivos expostos, faz-se necessária a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e Administração Pública

para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N° 2.229197, da Deputada Maria José Haueisen, em que pede seja

solicitado ao Presidente do BDMG o envio a esta Casa de cópia do convênio
firmado entre essa instituição e o Município de Nanuque para a execução do
Projeto SOMMA. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta, Miguel Martini e outros, João Leite, Sebastião Navarro Vieira (2) e
Mauri Torres.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Alencar da Silveira Júnior, Marcelo Gonçalves e Miguel Martini.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes que esta

Assembléia Legislativa entre no seu recesso parlamentar, neste mês de
julho, não poderíamos, desta tribuna, deixar de nos manifestar a respeito dos
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graves acontecimentos que atingiram Minas Gerais nos últimos dias, quando
uma manifestação reivindicatória salarial dos policiais militares do Estado,
secundada por policiais civis, transformou-se num verdadeiro movimento de
rebeldia, que trouxe às ruas de Belo Horizonte esses policiais civis e
militares, em acontecimentos que todos puderam acompanhar pela televisão
e pela imprensa escrita e falada. Os momentos de tensão vividos pelo
Estado de Minas Gerais, com repercussão em todo o País, devem ser vistos
hoje com olhos de serenidade e com pensamentos reflexivos, para que
lições dessa grave crise possam ser tiradas.

Estávamos aqui, nesta Assembléia Legislativa, na última sexta-feira,
quando se debatia a importante Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a
nova lei que traz novos rumos para a educação nacional, e, em dado
momento de sua fala, o Secretário Adjunto da Educação, João Batista dos
Mares Guia, pediu ao Plenário que o ouvisse, naquele momento, como um
cidadão, e não mais como Secretário de Estado da Educação ou como
representante do Governador do Estado.

Naquela hora, o Secretário João Batista dos Mares Guia dizia que ele,
como cidadão, percebera a rebeldia da Policia Militar com o mesmo espírito
e com a mesma empolgação com que vivera as utopias dos anos 60. E,
mais do que isso, ele percebera que, na opinão de hostes governamentais,
principalmente em nível federal, os acontecimentos de Minas deveriam ser
tratados com mais rispidez e com mais dureza e que o Governo de Minas
Gerais não devia dar guarida às negociações nem mesmo às reivindicações
da Polícia rebelada. E ele, Secretário da Educação, mas falando como
cidadão, enaltecia a pureza de espírito, a grandeza de alma e o alto espirito
público do Governador Eduardo Azeredo, que, em um momento tão difícil,
dispôs-se a negociar. Mesmo tendo havido negociação e tendo ele
anunciado, através da midia e dos canais competentes, um aumento para a
Policia Civil e Militar, encontrou barreiras na aceitação desse aumento. O
Governador, diante de novas manifestações, tem a hombridade, a coragem
e o desprendimento de governante de entabular novas negociações- E nós,
assim como o Secretário João Batista dos Mares Guia, também queremos,
neste momento, enaltecer e louvar o Governador do Estado, Eduardo
Azeredo, por aquele momento dignificante, quando recebe as lideranças
rebeladas ao lado de sua assessoria no Palácio, com a oração de um Pastor
Evangélico e com o Pai Nosso entoado pelo Arcebispo Metropolitano, Dom
Serafim Femandes de Araújo. Num momento de rara emoção, num
momento de grande simbolismo, autoridades do Governo, lideranças de
forças militares rebeladas, assessorias do Governo, participantes da Igreja
Católica e de Igrejas Evangélicas se unem, num momento de oração, e
pedem aos céus que os inspirem e lhes dêem forças para encontrar o melhor
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caminho naquele grave e delicado momento da vida mineira e nacional.
Quero fazer coro com as palavras do Secretário de Estado João Batista dos
Mares Guia, pronunciadas aqui, na Assembléia Legislativa, durante o debate
sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na última sexta-
feira. E quero parabenizar o Secretário, também, por sua coragem e seu
desprendimento, quando pede que lhe seja despida a condição de
Secretário, para que, como cidadão, possa se expressar perante um Plenário
composto da Mesa Diretora desta Assembléia Legislativa, dos demais
Deputados, de educadores deste Estado, para falar como cidadão e se
reportar às utopias dos anos 60, das quais ele comungou e pelas quais foi
encarcerado durante dois anos e exilado durante três anos. E ele diria que
essas utopias de nada valeriam se o Governo de Minas tivesse usado da
brutalidade e do autoritarismo para massacrar um movimento que, na
verdade, até se confundia com uma insubordinação somente vista durante a
Rebelião dos Sargentos, à época em que João Goulart ocupava a
Presidência da República.

Queremos aqui, neste momento, mais uma vez, cumprimentar o Secretário
da Educação pela lembrança desses fatos num momento tão importante,
quando ele falava com autoridades do Estado e com profissionais da
educação de toda a Minas Gerais. E ele pôde externar para o Plenário que o
ouvia sua condição de sonhador dos movimentos estudantis da década de
60, que via e sentia que a postura do Governador Azeredo lhe causava
admiração, porque o Governador realmente cedeu e concedeu; depois de
uma atitude tomada, repensa, parte para nova negociação, procura contornar
a gravidade dos fatos, negociando e concedendo o aumento reivindicado
pelas forças rebeladas, um aumento, talvez, fora das capacidades
financeiras do Estado de Minas Gerais e com uma agravante: estaria abrindo
precedentes para que outras categorias também assim se colocassem e
pudessem futuramente partir para novas manifestações.

Mas, na fala de João Batista dos Mares Guia, endossada neste momento
por nós, tanto ele como nós, que lemos grande número de jornais nacionais
naqueles dias - e todos eles praticamente eram unânimes em reconhecer
que existia um movimento de insubordinação em Minas Gerais, e a maioria
dos articulistas pregava o massacre, pregava puramente uma barreira em
que o Governo não negociasse com os rebelados - não sentimos que a
atitude do Governador do Estado de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, fosse
de fraqueza e de capitulação. Sabemos que o Governador poderia apelar -
como apelou - para as Forças Armadas do Pais, para proteção do Palácio
dos Despachos, do Palácio da Liberdade e do patrimônio público de Minas
Gerais. Mas o Governador não capitulou, não recuou simplesmente pelo
medo, pela ameaça, mas pela sua sensibilidade de homem público que
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reconheceu a carência dos manifestantes, que reconheceu neles a
necessidade de pais de família, de leais servidores da segurança pública, de
militares comprometidos com a luta pela segurança de Minas Gerais. Dessa
Polícia Militar que tem 222 anos de tradição e com a competência e a
tradição de ser reconhecida como uma das mais importantes e praticamente
das mais incorruptíveis deste Pais.

O Governador recuou, até capitulou, mas para atender também às
necessidades dos militares, sejam militares da Polícia Militar, gloriosa de
Minas Gerais, e até da Polícia Civil, além de um abono para os demais
servidores, o que também foi estabelecido. Queremos dizer que na maioria
do País a imprensa propugnava pelo uso da força contra os manifestantes,
atitude essa com que o Governador de Minas não pactuou. Neste momento,
queremos, de público, desta tribuna da Assembléia Legislativa, reconhecer
esse comportamento altruísta do Governador de Minas e reconhecer
também a legitimidade da manifestação dos policiais, porque não é possível
dar segurança pública para esse Estado vivendo uma situação de arrocho
salarial e enfrentando o perigo a todo instante.

Neste momento, queremos trazer nossa palavra de solidariedade com a
corporação da Policia Militar, que perdeu nas manifestações o Cabo Valério
de Oliveira. Queremos estender essa nossa solidariedade, os nossos
sentimentos de pesar a todos os seus familiares e ter a certeza de que o
Cabo Valério, um evangélico, um homem de Deus, naquele momento em
que foi atingido por uma bala, pregava a calma e a serenidade nas
manifestações. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro.
• Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estará

aniversariando amanhã, dia 3 de julho, a nossa querida Montes Claros.
Símbolo do caldeamento e da fusão de todas as forças da região Norte
mineira, os claros montes de Montes Claros se agigantam em Minas,
atestando a determinação de uma gente cansada de esperar, mas que sabe
resistir e querer. Sem dúvida, e malgrado a situação que vivemos, fora das
prioridades, somos hoje uma referência em Minas. Referência não só no
setor rural, com agricultura e pecuária respeitadas, mas também com uma
industrialização fortalecida, com uma linha de serviços em expansão, tudo
direcionado para a melhoria da vida do nosso povo, integrando-se ao
desenvolvimento global do Estado. Estamos vivendo uma hora de
expectativas favoráveis, incorporando opções novas e estimulando nossas
potencialidades: é a fruticultura que expande a fronteira agrícola; é a
mineração que redescobre os sonhos de Robério Dias, mostrando riqueza no
subsolo dos quatro cantos da região; é a vertente do turismo de negócios
que sinaliza um tempo novo; é a incorporação de novas tecnologias à nossa
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vida econômica, como a irrigação que redime; é o melhor aproveitamento da
bacia leiteira; é o novilho precoce que imprime mudança de métodos e
costumes; é a reabilitação, para exportação, da mais tradicional e famosa
aguardente de qualidade; são os investimentos públicos que se efetivam
ponte sobre o rio São Francisco, em Maria da Cruz, BR-135 - Januária-
Montalvânia, Jaíba-Mocambinho, Grão-Mogol-BR-252 e Varzelândia-São
João da Ponte, entre outros); é a consciência empresarial renovada; é o
MERCOVALE que gera expectativas favoráveis; é a UNIMONTES se
universalizando de fato, acendendo faróis em toda a região; é a
representação político-parlamentar dinamizada, comprometida, mais
autêntica e fortalecida em sua atuação; é o ânimo do povo aumentado.

Tudo isso está sendo capitaneado por Montes Claros, que tem o ônus de
ser o carro-chefe da região. E expressando este sentimento de que somos
parceiros inseparáveis e navegadores do mesmo barco que saudamos, com
alegria, o aniversário de nossa cidade líder.

Parabéns, Montes Claros! A nossa geografia, a nossa sociologia, a nossa
história e as nossas raízes nos fazem umbilicalmente ligados, nos tomando
irmãos.

Desejamos, isto sim, maior solidariedade em nosso desenvolvimento, que
só será efetivo e justo se integral e compartilhado por todos os norte-
mineiros. Esse é o trabalho de longo alcance, que só é atingido através dos
determinados, dos de têmpera forte e consolidada liderança. E aqui
saudamos duplamente Montes Claros, pois esta liderança vigorosa é
exercida hoje pelo Prefeito Jairo Ataide, em quem depositamos confiança,
pois é contemporâneo deste tempo novo - tempo de resgate e de crença que
haverá de alicerçar nossas fundadas esperanças. Parabéns, Montes Claros!

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Fazemos coro com as palavras
de V. Exa., neste momento em que presta essa justa homenagem á nossa
querida Montes Claros pela passagem de seus 140 anos de emancipação
política. Na verdade, V. Exa., que milita na política mineira há tanto tempo,
pode avaliar o quanto o Norte de Minas tem-se desenvolvido graças a essa
liderança inconteste da cidade de Montes Claros. A cidade tem crescido, tem
passado por várias experiências positivas, na industrialização, na
agropecuária e principalmente na evolução política de sua gente. Saúdo a
nossa Montes Claros pela passagem de mais um aniversário de
emancipação política, fazendo coro, também, com a homenagem que V.
Exa. faz ao nosso Prefeito Jairo Ataíde, ex-Deputado Estadual, homem de
visão, que tem feito um grande trabalho e devolvido ao povo daquela cidade
um pouco da esperança e da política sadia, da política de resultados, da
política que o povo de Montes Claros quer e precisa. É necessário que haja,
também, a evolução de certas pessoas que fazem política naquela cidade -
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pessoas que pararam no espaço e no tempo, que só querem denegrir, jogar
pedras e usar o povo para os seus encontros políticos. E essa oposição que
nós combatemos, que o povo de Montes Claros aboliu, principalmente nas
últimas eleições.

Espero que a nossa cidade, com o Jairo, com a nossa representação
política, com V. Exa., com o Deputado Gil Pereira, com nossa pessoa,
porque fomos eleitos naquela cidade, possa proporcionar ao nosso povo a
evolução política que temos realizado em nosso Estado e em nosso País.

Parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns, Montes Claros e,
principalmente, parabéns ao povo de Montes Claros, pelo desenvolvimento
da nossa cidade. Muito obrigado.

O Deputado Cleuber Carneiro - Agradeço o aparte do ilustre Deputado
Carlos Pimenta, que enriquece a nossa fala. Tenho certeza, Deputado Carlos
Pimenta, de que esse meu sentimento, que também é seu, retrata o
sentimento de toda a bancada do Norte de Minas, que reconhece a liderança
de Montes Claros como carro-chefe da nossa região. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,o Governo do

Estado de Minas Gerais anuncia corte nos gastos públicos, arrocho e revisão
no setor de investimentos. Essa posição do Governo, mesmo antes de ser
anunciada, já pode ser sentida. Escassez do número de vagas escolares na
região Norte de Belo Horizonte e em outras regiões do Estado, precariedade
do atendimento de saúde, estradas com piso comprometido são fatores que
preocupam todos os mineiros e demonstram a dificuldade financeira do
Estado. A bem da verdade, os municípios precisam buscar contenções nos
gastos públicos e maior otimização dos serviços essenciais; já virou mania
cobrar tudo do Estado.

No caso da saúde, a situação é verdadeiramente caótica, agravada ainda
mais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde, além de haver
grande concentração populacional, ocorre o deslocamento de doentes de
todo o Estado. Todos disputam vagas hospitalares com os moradores da
RMB}-I.

Entendo a posição do Governo ao falar do arrocho, não entenderei a falta
de decisões técnicas e políticas que permitirão melhorar as gestões
administrativas do Estado.

O Hospital Pronto-Socorro de Venda Nova teve sua construção iniciada há
10 anos. Os recursos aportados foram enormes, e a obra continua
inacabada. O bom senso determina a conclusão parcial das obras para
atender a emergências da Região Norte Metropolitana: Santa Luzia, Lagoa
Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Pedro Leopoldo,
Confins e Venda Nova.
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O trânsito congestionado prejudica o acesso para atendimento de urgência

no Pronto-Socorro do Hospital João XXIII e no Pronto-Socorro Odilon
Behrens.

Na audiência que tive com o Governador, ficou o compromisso da entrega
parcial ou da conclusão do Hospital Pronto-Socorro de Venda Nova, até o
próximo ano. Não é possível esperar mais. Entretanto, é preciso reavaliar os
gastos públicos e repasses na área da saúde.

O atendimento dos postos de saúde está ficando pior a cada dia. Faltam
remédios, seringas e atendimento noturno. A concentração de pessoas nos
"hospitais-referências" se agrava por falta de atendimento primário.
Entretanto, é preciso que o Governo reveja também a situação de hospitais
de propriedade do Estado e de municípios que estão na mão da iniciativa
privada e que poderiam atender melhor a população se administrados pelo
Estado. Me preocupa a ingerência dos recursos da saúde. Hospitais como o
São José, o São Judas Tadeu, de propriedade do município ou do Estado, e
outros estão nas mãos de pessoas que visam somente aos lucros de
recursos públicos.

Quero saber como estão sendo aplicados os recursos da saúde, como
funcionam os hospitais construídos e equipados com recursos públicos que
estão sendo explorados pela iniciativa privada. A crise da saúde precisa ser
explicada. Falta dinheiro, falta honestidade ou falta competência no
gerenciamento dos recursos públicos? Quanto se gastou no Pronto-Socorro
de Venda Nova até agora? Onde estão os equipamentos do
CARDIOMINAS? Quanto foi gasto de recursos naquela obra?

Esta Casa não pode ignorar, Sr. Presidente, que o povo está morrendo por
falta de assistência e de ação no setor primário de atendimento. E eu volto a
dizer se não há recursos para gastar é porque algum setor do Governo não
está funcionando.

Vou fazer novamente uma das denúncias que já fiz nesta Casa, desta
tribuna, por meio de um requerimento da Comissão de Fiscalização de
Serviços Públicos. Foi criada por esta Casa, a pedido do Governador do
Estado, uma taxa a ser cobrada dos bingos instalados em Minas Gerais.
Repito, bingo é casa de vício, é a ante-sala da prostituição, é onde está o
tráfico de drogas. O Governo do Estado enviou a esta Casa um projeto de lei
criando uma taxa de R$39.000,00 por mês, para cada casa de bingo aberta
no Estado. Isso foi há quase oito meses. Perguntaria aos Srs. Deputados se
sabem quantas casas estão pagando essa quantia para estarem abertas.
Apenas um bingo está pagando. Essa taxa está servindo para fazer aporte
de recursos ao Governador do Estado ou está servindo de achaque para
meia dúzia de funcionários da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de
Segurança Pública e da Loteria do Estado. Se essa taxa não está sendo
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paga, esses órgãos têm o poder de fechá-las, como fecharam um bingo na
Savassi, no final do ano passado. Por que não fecharam os outros bingos?
Essa taxa, votada por essa Casa, foi apenas para servir de instrumento de
achaque, repito, a meia dúzia de funcionários desses órgãos, ou realmente o
Governo do Estado não está precisando de dinheiro. Quando um Secretário
deixa essa situação acontecer em sua secretaria, como aconteceu na
Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Segurança Pública e na Loteria do
Estado de Minas Gerais, duvido da sua honestidade. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2° PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 2° Parte da reunião, com a 1° Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica ao Plenário que está reiterando ao Poder

Executivo, na pessoa do Governador Eduardo Azeredo, proposta de que seja
constituído o Fundo de Aposentadoria do Servidor Público de Minas Gerais,
uma vez que, conforme noticiado pela imprensa, o Paraná já está cuidando
de viabilizar a idéia para ser o primeiro Estado da Federação a contar com
tal tipo de aposentadoria.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira Júnior -
falecimento do Sr. José Eli Silva, em Belo Horizonte; Marcelo Gonçalves -
falecimento de Edi Pereira Femandes, em Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-
se.); Miguel Martini - sua desfihiação, em 1816197, do PSDB e sua filiação,
em 25/6/97, ao PSN (Ciente. Cópias às Lideranças. A Área de Apoio às
Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.164197, de sua autoria,
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que autoriza a COMIG a doar imóvel ao Município de Montes Claros. Inclua-
se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini e outros, em que solicitam seja
convocada reunião especial pela passagem do centenário de nascimento do
Sr. Mário Goulart Penna, médica pioneiro da radioterapia no Brasil. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art.
244 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja destinada a P
Parte da reunião ordinária do dia 1 0I10197 para a comemoração do Dia
Nacional do Vereador. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno e oportunamente fixará a
data.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

em que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação da Proposta
de Emenda à Constituição n°27/96. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 265 do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo registrarão o
voto 'sim', e os que desejarem rejeitá-lo registrarão o voto "não'. A
Presidência esclarece que a matéria será aprovada se obtiver a maioria
simples de votos. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos
Deputados para os seguintes procedimentos: os Deputados deverão tomar
os seus lugares. Somente após o toque da campainha, e dentro de um prazo
máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar sua senha e,
em seguida, registrar o voto "sim", "não" ou "branco", observando no visor do
próprio posto de votação se o voto foi computado. A Presidência informa,
ainda, que cada posto registra somente um voto.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, creio que V. Exa. poderia

reiterar o pedido que já vem fazendo, pois o visor não acusou o voto de
muitos Deputados, em virtude de eles não haverem registrado a presença no
painel. Portanto, deve haver um apelo para que os Deputados registrem a
presença no painel, para que os votos sejam registrados.

O Sr. Presidente - A Presidência acabou de fazer essa solicitação aos
Deputados, mas vai repeti-Ia, solicitando àqueles que ainda não registraram
sua presença no painel eletrônico que o façam neste mornento.A Presidência
vai dar início ao processo e, para tanto, solicita aos Deputados que tomem
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seus lugares e aguardem o toque da campainha para dar inicio ao registro do
seu voto. A Presidência esclarece que todos os Deputados presentes
deverão registrar o seu voto "sim', "não' ! ou 'branco". Aqueles que não
desejarem votar não deverão permanecer no Plenário durante a votação.

- Procede-se à votação eletrônica.
- Votaram "sim" os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão -

Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Anivald&Coelho - Antônio Genaro
- Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Geraldo Santanna - Ibrabim Jacob - Irani Barbosa - João Batista
de Oliveira - João Leite - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados. Votaram "não" 5
Deputados. Estão presentes & Deputados nas comissões, totalizando 39.
Portanto, está aprovado o requerimento do Deputado Sebastião Navarro
Vieira. Cumpra-se.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira requer seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.042196, de sua autoria, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra Diocesana de Guaxupé
imóvel para instalação de um centro de atividades comunitárias. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

O Deputado Mauri Torres requer seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei n°717/96, de sua autoria, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Catas Altas. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada â ta 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°s 1.180 a 1.162197, 1.184, 1.185 e 1.193/97, em virtude de
sua aprovação na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como
os Projetos de Lei n°s 1.183197, 658, 762, 868, 979, 1.042 e 710196, que
foram aprovados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.
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A Presidência informa, ainda, que também faz retirar da pauta o Projeto de

Lei n° 1.268197, uma vez que não se encontram cumpridos os requisitos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum"

para a votação da Proposta de Emenda à Constituição n°9195, mas que o há
para a apreciação das demais matérias em pauta.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.217197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte
público urbano sobre trilhos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina
pela aprovação da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1, que
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°5 2 a 6. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não' 3

Deputados. Houve um voto em branco. Há 8 Deputados em reunião nas
comissões, perfazendo um total de 43 presentes. Está, portanto, ratificada a
aprovação do Substitutivo n° 1. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n°
1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, as
Emendas n us 2 a 6, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.217197 na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

- A seguir, é encerrada a discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 27196.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 934196, do
Deputado Miguel Martini, que estabelece condições para que associações ou
fundações sejam declaradas de utilidade pública estadual. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
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n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado o Substitutivo n° 2. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o Projeto de Lei n° 934196, do
Deputado Miguel Martini, uma vez que foram rejeitados os Substitutivos n°s
1 e 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Resolução n°1.124/97, da Comissão
de Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade com o
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das
terras devolutas que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação- Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.

Discussão, em ? tumo, do Projeto de Lei n° 1.279197, da Comissão de
Justiça, que dá nova redação ao § 30 da Lei n° 11.179, de 1018193. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 5195, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre incentivo fiscal para o apoio à realização de
projetos de geração de postos de trabalho no âmbito do Estado de Minas
Gerais. 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. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 5195 na forma do
vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 775196, do Deputado Paulo
Piau, que dispõe sobre o ensino de 2 0 grau de escola da rede estadual do
Município de Conquista. 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. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
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Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 775196
na forma do vencido em 1° tumo. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicitaria que o processo de

votação das Emendas n°s 9 e 27 fosse efetivado através da chamada feita
pela Secretária e que os Deputados pudessem se pronunciar a respeito,
dizendo se são favoráveis ou não.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize o
requerimento, mas já atende a sua solicitação. Prosseguimento da votação,
em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 9195, do Deputado
Miguel Martini, que dá nova redação ao § 5 0 do art. 157 da Constituição do
Estado. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada de
votação nominal.	 -

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - António Andrade - António Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dirnas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - José Militão
- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 50 Deputados. Não houve voto contrário.
Está aprovada, em 20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 9195. A
Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda á Constituição n° 27196, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá nova redação ao art. 256 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta na forma do Substitutivo n° 2 e pela prejudicialidade do Substitutivo
n° 1. Em votação, o Substitutivo n°2. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal e solicita à Sra. Secretária que proceda à
chamada dos Deputado&

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo
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Gonçalves - Dilzon Meio - Maria OlIvia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Femando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino
- Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Responderam "sim' 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 2 à Proposta de Emenda à
Constituição n° 27196, ficando prejudicados o Substitutivo n° 1 e a proposta.
Fica, portanto, aprovada, em 20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição
no 27197 na forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não havendo oradores

inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas,
e de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa 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 201 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE JULHO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE; Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): P Fase: Votação de Requerimentos:
Requerimento n° 2.208197; aprovação - ? Fase: Questão de ordem;
suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.218197; discursos dos Deputados Adelrno Carneiro Leão, Maria José
Haueisen e Alencar da Silveira Júnior; encerramento da discussão;
requerimentos dos Deputados Gilmar Machado e Adelmo Carneiro Leão (2);
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação -
votação das Emendas n°s7 a 9, 12, 13, 16, 24, 37, 47, das subemendas que
receberam o n°1 às Emendas n°s 4, 5, 14, 15, 17, 18, 26, 28, 30, 31, 38, 48
e 49 e das Emendas n°s 51 a 58, salvo destaques; aprovação; votação das
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Emendas n°s 1, 2, 19 a 23, 27, 29, 32 a 36, 39 a 46 e 50, salvo destaques;
rejeição; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3; rejeição; votação da
Emenda n° 6; rejeição; votação da Emenda n° 25; rejeição; prejudiciaiidade
das Emendas n°s 3 a 5, 10, 14, 15, 17, 18, 26, 28, 30, 31, 36, 46 e 49;
retirada da Emenda n° 11 - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.217197; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Alencar da
Silveira Júnior e Marcos Helênio; aprovação na forma do vencido em 10
turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.279197; aprovação -
Suspensão e reabertura da reunião '- Discussão e Votação de Pareceres de
Redação Final: Pareceres de Redação Final das Propostas de Emenda à
Constituição n°s 5, 7, 9 e 10195 e 27196 e do Projeto de Lei n° 5195;
aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°517/95; discursos
dos Deputados Miguel Martini e Raul Lima Neto; encerramento da discussão;
aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 656, 710,
775, 865 e 1.045196, 1.180 a 1.165, 1.193, 1.217, 1.268 e 1.279197, do
Projeto de Resolução n°1.124/97 e do Projeto de Lei n° 1.218197; aprovação
- ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeimo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eibe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Garbosa - lvair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge 1-lannas - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
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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 proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)

1 2 Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à23 Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a discussão e a votação
de pareceres e a votação de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.208197, do Deputado Jorge Eduardo

de Oliveira, em que pede sejam solicitadas ao Presidente do BDMG
informações sobre a execução do Projeto SOMMA no Município de
Machado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

23 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à i a Fase, a Presidência

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

Questão de Ordem
Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião por 5 minutos para que possamos acertar o processo de votação da
:	IDO.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos.

Estão suspensos os trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Estão reabertos os nossos
trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os
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Projetos de Lei n°s 865 e 1.045196, 1.268/97, 994 e 1.050196, bem como a
Proposta de Emenda à Constituição n° 10195, em virtude de sua aprovação
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

1.216197, do Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para o
Orçamento Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
para o exercício de 1998. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n°s 7 a 9, 12, 13, 16, 24, 37 e 47;
com as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s3 a 5, 14, 15, 17,
18, 26, 28, 30, 31, 38, 48 e 49; e com as Emendas n°s 51 a 58, que
apresenta; pela rejeição das Emendas n°s 1, 2, 6, 19 a 23, 25, 27, 29, 32 a
36, 39 a 46 e 50; e pela prejudicialidade da Emenda n° 10. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores da imprensa, presentes nas galerias, inicialmente,
gostaria de fazer, no final desta sessão legislativa, algumas considerações
preliminares para, em seguida, entrar no mérito do projeto e destacar duas
emendas que considero importantes neste momento. A primeira
consideração é em relação ao valor do parlamento, da Assembléia
Legislativa. Recentemente, numa reunião da Comissão de Saúde, tive a
oportunidade de assistir à manifestação do Deputado Jorge Hannas, que,
com muita competência e clareza, destacou, dentre todos os Poderes, o
Poder Legislativo como o mais importante vigente hoje neste Pais. Quero
aqui também manifestar essa concepção. Entendo que o parlamento é o
Poder que tem hoje o maior controle por parte da sociedade. A cada quatro
anos, todos nós somos submetidos a uma avaliação por parte da sociedade,
dos eleitores; e a cada quatro anos há a possibilidade da renovação do
parlamento, em função do voto. E o Poder mais democrático e o de mais
fácil acesso para a população. Se a sociedade organizada pode chegar aos
Poderes de um modo geral, ao Poder Legislativo, até os chamados excluídos
podem ter acesso. É o Poder mais transparente. Apesar das criticas, o
Poder que tem a maior transparência nos seus atos e nas suas ações. Então,
quero deixar aqui também esse reconhecimento e essa defesa do Poder
Legislativo como o mais democrático, o mais transparente e o que é,
inclusive, mais desenvolvido neste País.

A segunda questão é que, neste parlamento, apesar dos avanços, das
conquistas, e de termos crescido do ponto de vista da construção da
sociedade democrática e da transparência, ainda existem muitas limitações,
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que, no meu entendimento, são boas, já que vivemos numa sociedade
culturalmente atrasada, em que a lógica clientelista e assistencialista
prevalece, muitas vezes, sobre o interesse coletivo.

Em função desse processo assistencialista, dessa cultura clientelista,
lamentavelmente, a ação eleitoral é muito mais eficaz quando se faz a
distribuição de sacos de cimento, de areia, de óculos, de dentaduras e de
assistências pessoais. Tudo isso é visto, por uma parcela significativa da
população, como interesses mais fortes do que os interesses difusos, que
são os coletivos. Têm mais eficácia as ações clientelistas do que a defesa da
organização do Estado, da lógica, do direito à educação, à saúde, ao
saneamento, enfim, como já disse, dos interesses coletivos.

Sabemos que nos outros Poderes também existem limitações, como no
Executivo, por exemplo, mas é ele que exerce importante papel na
nomiatização, na organização e na aplicação dos recursos. Nosso
entendimento é de que o Poder Executivo, por meio de suas secretarias e
seus órgãos executivos, é que deveria e deve exercer o papel de aplicação
dos recursos públicos. Por isso mesmo é que faço a defesa de que os
recursos públicos, no caso das subvenções sociais, devem estar alocados
nas secretarias ou nos órgãos pertinentes, como é o caso do Fundo Estadual
de Assistência Social.

Não estou, com isso, querendo dizer que o Executivo seja melhor que o
Legislativo. Estou fazendo essa defesa baseado no princípio de que a
distribuição e a aplicação de recursos públicos não é função nossa. E quando
faço a defesa do parlamento e o reconheço como o melhor, também não
estou dizendo que ele está bem.

Estamos vivendo, no País, uma situação grave, de extremas dificuldades,
e muitas delas se devem à falta de uma ação mais forte e mais contundente
de nossa parte. Ontem, na discussão aqui feita, ficou bastante explícito que,
quando os recursos estão diretamente ligados aos nossos interesses, ao
nosso controle, como é o caso das subvenções sociais, há um empenho bem
mais significativo, destacado e diferenciado por parte dos parlamentares do
que quando esses recursos estão alocados nas secretarias do Executivo.
Não há o mesmo empenho.

Quero, assim, chamar a atenção para o fato de que nós, constituintes do
parlamento, para tomá-lo não só melhor, mas bom e digno da população
brasileira, devemos atuar com mais força e determinação, para que o
Executivo cumpra o que se produz aqui.

Se atuarmos com a mesma força, com a mesma vontade, com a mesma
disposição, para que o Executivo cumpra o seu papel de aplicar
corretamente os recursos públicos, com transparência, com controle social,
apoiando e incentivando os conselhos, seguramente poderemos fazer
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avançar o Executivo. Estaremos também, desse modo, cumprindo o nosso
papel de fiscalização, de controle e de ordenamento legal.

E por isso, Srs. Deputados, que venho defender de maneira destacada a
votação da Emenda n° 25, que determina que todos os recursos públicos de
assistência social sejam alocados no Fundo Estadual de Assistência Social,
por entender que lá é o seu local devido, que é através do Fundo Estadual e
sob o controle do Conselho Estadual de Assistência Social que vamos poder
garantir, definitivamente, a implantação de uma política estadual de
assistência social.

E importante salientar que os avanços teóricos legais dessa política foram
conquistados pelo parlamento, pela Assembléia Legislativa. Foi na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais que nós conseguimos fazer e apoiar
um grande seminário de assistência social. Foi por meio desse seminário e
de entidades ligadas à assistência social que conseguimos a elaboração da
Lei de Assistência Social e a criação do Conselho Estadual de Assistência
Social.

Se quisermos fazer valer os nossos atos, é fundamental exigir do
Executivo. Não é só dizer que ele é incompetente. A critica não é nossa.
Vimos ontem, por parte de Deputados governistas, uma critica
extremamente forte de que ele é incompetente e de que as suas instituições
são lentas e preguiçosas. Mas é nosso papel contribuir para que o Executivo
seja mais ágil, mais transparente, mais competente.

Nesse sentido, quero destacar o extraordinário avanço que estamos
conseguindo ao aprovarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao
estabelecer a possibilidade e a necessidade de o Governo do Estado colocar
aqui, de maneira transparente, por meio do CEAP, as informações sobre as
aplicações financeiras. Considero isso grande avanço nesta lei que estamos
constituindo.

Quero, mais uma vez, apelar para os Deputados para que, ao cumprirmos
o nosso papel, definamos, apoiemos e valorizemos a Lei de Assistência
Social, determinando que os recursos, ao invés de serem alocados em
diferentes órgãos, para efeito de assistência social - inclusive na Assembléia
Legislativa, não estou colocando só essa questão, porque também são
alocados na Secretaria da Educação, na Secretaria da Saúde, na Secretaria
de Esportes -, sejam destinados para o Fundo Estadual de Assistência
Social.

Esse Fundo também é coordenado por um conselho, com representação
paritária de órgãos do Governo e órgãos da sociedade civil da mais alta
representatividade. Nele estão representados por parte da sociedade civil
setores dos portadores de deficiência, da CNBB, dos idosos, de crianças. E-lá
uma grande representatividade.
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Se realmente quisermos construir a democracia neste País, isso não

significa abrirmos mão de poderes. Temos que assumir o poder que
possuímos, mas temos que renunciar a determinadas ações que não devem
ser prática da Assembléia Legislativa.

Também quero defender nesta Assembléia a aprovação da Emenda n° 6 -
e quero apelar para todos os Deputados, não só os colegas médicos -,
porque é reconhecidamente possível e necessária, como ficou demonstrado
em sucessivos encontros, congressos, conferências, do ponto de vista do
desenvolvimento da saúde, a aplicação de, minimamente, 10% dos recursos
públicos na área da saúde. As recomendações das conferências nacionais de
saúde são de que sejam destinados 10% dos recursos orçamentários em
todos os níveis: dos municípios, dos Estados e da União.

No passado, a vinculação feita pela Constituição era de que o gasto do
Estado não poderia ser menor do que aquele feito com o sistema viário de
transportes. Mas isso já ficou caduco, já ficou ultrapassado, como mostrou
ontem o Deputado Anderson Adauto. Como o Governo quase nada gasta
com o setor de transporte, o sistema viário, comparar com quase nada não
facilita, não contribui para garantirmos a determinação da aplicação dos
recursos na área da saúde. Nenhuma alegação, em um Pais e em um
Estado onde a mortalidade é alta, onde falta o saneamento, onde as políticas
de prevenção e as políticas públicas de saúde estão relegadas a segundo ou
terceiro plano, pode justificar que saúde não é prioridade. Saúde é prioridade
para o povo de Minas Gerais.

O Governador do Estado assumiu compromisso quanto à aplicação de
recursos na área de saúde. Nesse caso, entendo que é dever da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, no momento em que está encerrando a sessão
legislativa, definir e garantir que na lei orçamentária sejam gastos, no
mínimo, 10% dos recursos com saúde.

Temos de considerar ainda, Srs. Deputados, que, desses recursos, a
grande parcela é de repasse do Tesouro Federal, o que significa que 10%
dos recursos orçamentários representarão para o Tesouro do Estado um
gasto da ordem de R$500.000.000,00 ou de R$600.000.000,00.

Volto a dizer: em nosso País, a mortalidade está mudo acima dos índices
permitidos para um país em desenvolvimento, o que agride a dinidade
humana e desafia todos aqueles que lutam pela vida tentando :arantir
investimentos na saúde. O índice de mortalidade infantil em Minas Gerais é
muito alto. Com ações de saúde corretamente planejadas, com a aplicação
de recursos na saúde, vamos garantir seguramente a redução da
mortalidade infantil e a melhoria das condições de saneamento e de vida
para a população. Acredito que nada é mais prioritário que garantir a vida,
que garantir a saúde. Esse é o passo fundamental para o Estado e para o
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País. Não podemos negar à população de Minas a possibilidade de que o
nosso Estado gaste, no mínimo, 10% dos seus recursos com a saúde. Por
isso, peço a todos os Deputados que aprovem a Emenda n° 6, que determina
que o Estado não poderá gastar com a saúde menos de 10% dos seus
recursos orçamentários.

Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Antes de encerrar, quero abrir espaço para que o nobre Deputado Wilson
Pires faça as suas considerações em aparte. Em seguida, finalizarei o meu
pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
bravo Deputado do PT, Adelmo Carneiro Leão, batalhador incansável na
Comissão de Saúde e Ação Social, quero parabenizá-lo por sua preocupação
não só com a área social, mas também com a área da saúde.	-

E evidente que o Governo de Minas Gerais tem procurado investir na
saúde. Entretanto, entendemos que, por mais boa vontade que o Governo
tenha, por mais vontade que V. Exa. tenha para a inclusão desse percentual
mínimo obrigatório de gastos, quero dizer-lhe que nós, médicos, que temos
grande experiência nesse campo, que trabalhamos na ponta, sabemos que
não adianta fixar esse percentual. O que interessa, o que é possível fazer e o
que precisa ser feito é que o Governo entenda que saúde e educação são
dois fatores essenciais e força propulsora do desenvolvimento, da melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos e da sua renda pessoal. E preciso
mencionar os Tigres Asiáticos, especialmente o Vietnã, que sofreu imensas
perdas e casos de mutilação em milhões de habitantes na guerra contra os
Estados Unidos. Eles investiram na saúde e na educação e hoje são
exemplo para a sociedade contemporânea.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, quero congratular-me com V. Exa. por
sua vontade de colocar um percentual minirno obrigatório de gastos com a
saúde na LDO, pedindo que o façamos também. Quero dizer ainda que
temos de acordar a consciência e mobilizar a vontade do Govemo de Minas
Gerais e da União, porque estamos com um sistema de saúde que não vai
nos ajudar a sair da situação em que se encontra o Pais. VExa. sugere - e
quer que façamos isso na LDO -, que seja predeterminado o percentual de
10% no orçamento. Quero parabenizá-lo e dizer que temos de mobilizar a
consciência e a vontade dos Governos de Minas Gerais e da União, pois
temos um sistema de saúde que não vai ajudar o País a sair da situação em
que se encontra. Sabemos que, se defendermos os sistemas de saúde e de
educação, o Pais pode evoluir. Acontece que não há essa mentalidade por
parte daqueles que tentam fazer os programas de desenvolvimento do
Brasil. Existe um pequeno grupo oligárquico que faz as programações para
que o País possa desenvolver-se, mas isso tem de acabar. Precisamos
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perguntar ao cidadão que tipo de país, que tipo de saúde, que tipo de
educação e que tipo de segurança ele quer.

Râ poucos dias, vimos o problema da segurança no Estado. Vimos que
saúde, educação e segurança são fatores que poderão dar-nos condição de
se construir democracia participativa. E evidente que o partido de V.Exa., o
PT, cultiva a prática de dizer que ele é que pode desenvolver este País.
Posso até parabenizá-lo por isso, mas quero dizer que o PFL, o partido do
liberalismo, quer o poder - e vai atingi-lo - para beneficiar os necessitados. E
é importante que façamos isso, não num jogo de palavras para levar as
massas aonde queremos. O importante é que se faça, na prática, aquilo que
determinamos nesta Casa. E o partido de V.Exa. tem de seguir esse
caminho, pois, se seguir apenas o caminho para onde os ventos nos levam,
permitindo-nos fazer um diagnóstico da situação de miséria e fome do povo,
tenho certeza absoluta de que não conseguiremos construir a democracia.

Ilustre Deputado, batalhador e bravo Deputado Adelmo Carneiro Leão,
V.Exa. faz, nesta Casa, grande esforço para nos dar orientação e até mesmo
condições a fim de modificarmos o sistema em que vivemos, mas é evidente
que existe a subserviência do Poder Legislativo em relação aos Poderes
Executivo e Judiciário. Assim, temos de fazer com que os companheiros
nesta Casa sintam que temos condições de mudar essa situação. Na hora de
votarmos o orçamento de Minas Gerais, não precisamos colocar o
percentual relativo á saúde. O que devemos fazer é dizer que o Governo
precisa ter a vontade de investir na saúde e na educação.

Ontem, estive com o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, que
está investindo 45% do orçamento na educação, e lhe disse que esse
investimento não está bem direcionado, porque a LDB não permite que o
Govemo faça aquilo de que precisamos, ou seja, um sistema educacional
democrático e democratizante, pois existe a necessidade de se dar
conotação diferenciada ao ensino no Brasil, se queremos, realmente, ser
uma nação. Precisamos, então, modificar essa Lei de Diretrizes e Bases,
porque ela não beneficia o brasileiro, principalmente aquele que não pode
freqüentar uma escola.

V. Exa. me perdoe, mas é um tema palpitante. Agradeço-lhe por ter me
concedido mais 2 minutos.

O Deputado Adelrno Carneiro Leão* - Estamos discutindo a emenda que
destina 10% dos recursos públicos à saúde. Não vamos polemizar com o
Deputado Wilson Pires, considerando a relevância do assunto.

Antes de terminar, quero dizer que mais importante que as palavras são as
nossas ações aqui. Nesse momento, diante do desafio da proposta que está
sendo colocada, a maior prioridade para o povo de Minas Gerais é o voto de
cada Deputado. Por isso, peço que esse voto seja em favor da Emenda n° 6,
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garantindo o mínimo de 10% dos recursos orçamentários para a saúde.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, a Deputada Maria José
Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nenhum de nós questiona a importância das audiências públicas. Elas são
sucesso no mundo inteiro, sob a forma de orçamento participativo ou
qualquer outro nome que possam receber. Reconhecemos que, de fato, elas
educam, ensinam participação, nos fazem crescer na democracia e nos
levam ao exercício da cidadania. Reconhecemos também que elas têm
avançado um pouco desde a primeira vez que foram realizadas em Minas
Gerais, em 1993. Mas esse avanço, a nosso ver, está muito aquém do
desejado. O que criticamos, sobretudo, é a manipulação dessas audiências.
Lamentamos os fatos deste ano, quando foi dito que as regiões pobres
receberiam R$1.000.000,00 a mais de recursos, ou seja, as regiões do
Mucuri e do Jequitinhonha. As regiões Norte e Rio Doce, que receberam
R$4.000.000,00, são regiões com noventa e tantos municípios, 102
municípios. Em contrapartida, as regiões mais ricas, sobretudo o Sul, têm
menos municípios. Uma delas tem somente 24 municípios. O que representa
essa distribuição maior para essas regiões mais pobres? Foram R$43.000,00
para um município, R$46.000,00 para outro lugar, enquanto no Sul alguns
receberam R$125.000,00, outros até R$139.000,00. Foi baleia essa
afirmação de que as regiões pobres receberiam mais. Para nós, isso ainda
não é o mais grave. O mais grave é a manipulação, a divisão matemática de
recursos. Para isso, não precisamos fazer audiência pública. Isso pode ser
feito no Palácio da Liberdade por um matemático ou um burocrata. Depois, é
só depositar o dinheiro na conta da Prefeitura. O próprio Governador
reconheceu a insuficiência dos recursos, prometendo que daria recursos
maiores para a próxima audiência pública. É nesse sentido que queremos
trabalhar. E nessa linha que estamos buscando a possibilidade de uma
mudança na liberação dos recursos, alguma novidade para as regiões, sejam
elas mais ricas ou mais pobres..

Tem que ser alguma coisa que realmente altere a infra-estrutura. Ora,
R$43.000,00 numa cidade, mesmo que pequena, não trazem nenhuma
alteração. Por isso, apresentamos a Emenda n° 30 com o seguinte teor "Os
recursos liberados para atendimento das prioridades nas audiências públicas
regionais não serão inferiores a 1% do total do orçamento previsto, sendo
calculado na base do orçamento vigente." Ora, 1% dá, aproximadamente!
R$130.000.000,00. Houve uma subemenda que diz o seguinte: "Os recursos
previstos na Lei Orçamentária para atendimento das propostas de que trata o
"caput" deste artigo não serão inferiores a R$45.000.000,00 e
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R$1 00.000,00." Não serão inferiores, mas por que não estabelecer logo 1%
ou R$130.000.000,00? Parece-me que não é nenhum exagero, uma vez que
esse dinheiro será aplicado de acordo com a decisão do povo daquela
região. Mas que esse povo tenha liberdade para decidir, que não seja
manipulado e que, realmente, tenha recursos para fazer algum investimento
que altere a infra-estrutura, que melhore a situação de pobreza, de carência,
de necessidade da região. Por isso, pedimos aos Deputados que rejeitem
essa subemenda e aceitem a Emenda n° 30, que pede 1% daquilo que é
investido no orçamento para as audiências públicas.

Sabemos que não há dinheiro. Em qualquer situação, o dinheiro sempre
será pouco. Mas, queria lembrar a frase bíblica: "Onde estiver o seu coração
ai estará o seu tesouro." Se os Deputados e o Governo agissem com o
coração, deixando o povo decidir e resolver as suas necessidades, e
investissem naquilo que o povo considera prioridade, esses recursos seriam
melhorados, aumentados. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Alencar da
Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
presentes nas galerias que acompanham esta votação importante da LDO,
tivemos, no dia 30 de junho último, a oportunidade de coordenar a Audiência
Pública Regional do Centro-Oeste de Minas, que aconteceu em Campo Belo.
Na verdade, foi um privilégio conviver com o povo da região, apreciar o
elevado grau de consciência política daquela gente, sentir de perto seus
problemas, seus anseios e suas reivindicações e, sobretudo, aprender lições
de democracia. Porque a verdadeira democracia, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, significa discussão, significa, às vezes, até mesmo conflitos. Não
é caminho fácil para os que têm medo do debate. Exige coragem para
defender os próprios princípios, generosidade para ceder e buscar o
consenso, humildade para receber criticas e aprender com elas.

Numa rápida avaliação, podemos dizer que o saldo do encontro foi
altamente positivo. Tivemos um elevado índice de adesão por parte dos
municípios, com a presença efetiva de representantes de 54 cidades. Em
meio a um clima de entusiasmo e acirrada defesa das prioridades das
comunidades locais, pudemos sentir do modo mais vivo o exercício de uma
cidadania atuante, consciente de seus direitos, capaz de lutar para ter voz e
vez.

Não podemos deixar de ressaltar a acolhida simpática dos amigos de
Campo Belo, que possibilitou o sucesso da reunião. O carinho que
dispensaram a toda a equipe, aos representantes e às lideranças regionais
só confirmou a tradição de hospitalidade daquela terra. Merecem destaque
especial a atuação do Prefeito Giovani José de Souza e da Câmara
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Municipal, presidida pelo Vereador Dirceu Alves de Oliveira. Graças a eles,
contamos com a necessária infra-estrutura para que o evento ganhasse as
dimensões que adquiriu.

Mais uma vez brilhou o povo do Centro-Oeste de Minas, provando que
sabe o que quer e está preparado para crescer rumo ao desenvolvimento,
consolidando sua liderança no contexto das Minas Gerais. A solução
encontrada por ele para destinar a verba orçamentária que lhe coube,
dividindo-a pelo número de municípios participantes, foi a mais adequada à
realidade daquela parte do Estado, atendendo plenamente aos anseios da
sociedade da região. Fica agora para a Comissão de Representação, à qual
cumprimentamos pela confiança conquistada junto a seus pares, a tarefa de
acompanhar, passo a passo, a implementação das decisões tomadas pelo
instrumento democrático do voto.

Por uma questão de justiça, sentimo-nos no dever de manifestar nosso
reconhecimento à competência, à disponibilidade e ao compromisso da
equipe técnica da Assembléia Legislativa, que, tendo à frente a supervisora
Juliana Jeha, ofereceu o necessário suporte a nossos trabalhos. O esforço
incansável dos funcionários, atentos a todos os pormenores da organização
do evento, foi, em grande parte, o responsável pelo êxito da Audiência.
Quando se diz que o parlamento mineiro tem sido modelo para instituições
congêneres do resto do Pais, temos a certeza de que isso em muito se deve
ao profissionalismo de seu corpo funcional.

Sr. Presidente, trouxe também manifestos de apoio à implantação da
UEMG e um pedido de ajuda para construção do Hospital do Câncer, ambos
na cidade de Divinópolis, e também da Unidade de Queimados, em Santo
Antônio do Monte. Todos esses manifestos de apoio foram entregues ontem,
a pedido dos Prefeitos ali presentes, e em nome de todos os Deputados que
marcaram presença nas audiências públicas, como os Deputados Maria
Olivia, Ivair Nogueira, Marcelo Gonçalves, Geraldo da Costa Pereira,
Francisco Ramalho e todos os outros Deputados que me pediram que
entregasse ao Governador Eduardo Azeredo esse manifesto. Solicita-se,
primeiro, a construção do Hospital do Câncer, na cidade de Divinópolis,
depois, a construção da Unidade de Queimados, no Hospital de Santo
Antônio do Monte, e em terceiro lugar, a implantação da UEMG, também
nesse município.

Gostaria de lembrar à Deputada Maria José Haueisen que a divisão
existente aqui também existiu na audiência pública, mas foi uma decisão
democrática de todos os Prefeitos ali presentes. Penso que as audiências
públicas podem ser aprimoradas no próximo ano. Sem dúvida nenhuma,
com o esforço de toda a Casa, vamos melhorar essas audiências. E isso que
querem o Deputado Romeu Queiroz e todos os demais Deputados desta
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Casa. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a

discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que
solicita a votação destacada da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3 ao Projeto
de Lei n° 1.218197. A Presidência defere o requerimento, em conformidade
com o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita a votação
destacada da Emenda n° 6 ao Projeto de Lei n° 1.218197. A Presidência
defere o requerimento, em conformidade com o inciso XVII do art. 244 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicita a votação destacada da Emenda n° 25 ao Projeto de
Lei n° 1.218197. A Presidência defere o requerimento, em conformidade com
o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°5 7 a 9, 12, 13,
16, 24, 37, 47, as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°5 4, ,
14, 15, 17, 15, 26, 25, 30, 31, 38, 48 e 49 e as Emendas n°s 51 a 58, que
receberam parecer pela aprovação, salvo destaques. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, as Emendas n°s 1, 2, 19 a 23, 27, 29, 32 a 36. 39 a 46 e 50, que
receberam parecer pela rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em
votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 6, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n°25, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. A
Presidência informa ao Plenário que ficaram prejudicadas as Emendas n°s 3,
em virtude da aprovação da Emenda n° 37; 10, em virtude da aprovação da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 17; e as Emendas n°s4, 5, 14, 15, 17, 18, 26,
28, 30, 31, 38, 48 e 49, em virtude da aprovação das respectivas
subemendas. A Presidência informa, ainda, que a Emenda n° 11 foi retirada.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.218197 com
as Emendas n°s7 a 9, 12, 13, 16, 24, 37, 47 e 51 a 58 e as subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n°s4, 5, 14, 15, 17, 18, 26, 28, 30, 31, 38, 48
e 49. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.217197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte
público urbano sobre trilhos. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
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pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o
projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira
Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, só queria dizer a
este Plenário que devemos discutir mais esse projeto. Até mesmo aos
servidores que têm interesse nesse projeto e que estiveram aqui ontem foi
comunicado que essa votação ficaria para o próximo semestre. Então,
gostaria de registrar meu repúdio à forma como isso está sendo feito, porque
esses servidores trabalharam nessa questão, foram comunicados de que
essa votação só aconteceria no próximo semestre, e, como V. Exa. pode
ver, hoje, neste exato momento, não há no Plenário nenhum dos
funcionários interessados no projeto. Muito obrigado.	 -

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Marcos
Helênio.

O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, gostaríamos de nos colocar em posição idêntica à do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, pois esse projeto, por sua importância, não
poderia ser votado agora, nessa correria. Em primeiro lugar, porque é um
projeto... Sei que há interesse na votação desse projeto até por parte da
administração da Prefeitura de Belo Horizonte. Também há interesse do
Governador em que ele seja votado agora. Mas, com muita independência,
sou obrigado a dizer que esse projeto não foi bem discutido na Casa. Não
estamos sabendo exatamente como é a criação dessa empresa de trem
metropolitano, que vai dar suporte ao metrô. E preciso dizer que a discussão
foi precária. O Estado será majoritário nessa empresa, as Prefeituras de Belo
Horizonte e de Contagem também serão acionistas e as demais cidades
integrantes da Região Metropolitanda poderão ser chamadas. A AMBEL
ainda não tinha consistência, seu Presidente não tinha maiores
conhecimentos, pois assumiu recentemente a Presidência.

Uma outra coisa que nos preocupou profundamente - aqueles que são
especialistas na área têm acompanhado com cuidado - foi uma declaração
do Dr. Zico dizendo que está vindo um empréstimo do BIRD de quase
Rs200.000:000,00. É importante demais esse empréstimo para a criação
dessa empresa. Mas ocorre que ele hoje já declarou que essa empresa será
privatizada. Estão criando uma empresa agora já com o objetivo de
privatizá-la.

Então, é preciso que isso fique mais claro para nós. O Estado vai pegar
esses R$200.000.000,00 junto com as Prefeituras de Belo Horizonte e
Contagem. Agora dizem que se pegará esse empréstimo, se organizará a
empresa, já com o plano de privatizá-la e entregá-la à iniciativa privada.
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Para que, então, a iniciativa do Estado? Só para conseguir o empréstimo?

Esse suporte ao metrô, levando de Venda Nova até Contagem, é
fundamental. Estamos plenamente de acordo. Vários Deputados fizeram a
defesa de que o metrô fosse estendido a outras cidades da Região
Metropolitana. Temos que ser favoráveis a que o metrô seja estendido a
Santa Luzia, a Betim e a outras cidades com grande densidade populacional.

Estou preocupado demais com essas declarações do Diretor do DER, com
essa falta de mais ampla discussão. Nós temos que votar aqui sem saber
exatamente como vai-se dar a constituição dessa empresa, tendo o Estado
posição majoritária, com 55% das ações, estando, também, as Prefeituras de
Belo Horizonte e de Contagem e as demais cidades sendo convidadas. No
mínimo, digo que é perigoso votarmos o projeto do jeito que está proposto.

Lamentavelmente, há um outro fato agravante. Eu não estava aqui ontem
à tarde, estive na parte da manhã; à tarde, infelizmente, não pude estar aqui,
pois tive alguns problemas, mas os rnetroviários vieram aqui dizendo que era
fundamental uma discussão com eles. Eles não foram ouvidos em
absolutamente nada, e também não está muito claro como é que vai ser
essa incorporação à CBTU, como é que vai ficar esse pessoal.

Chamo a atenção dos Deputados para isso. Acho que foi importante votar
aqui a LDO, não colocamos objeção a isso, mas, nessa situação, penso que
o melhor para a Assembléia Legislativa seria deixar essa votação para o
segundo semestre. Agora, se ele passar, vamos estar mais uma vez abrindo
mão da discussão de um assunto que é importante para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo que contrarie alguns interesses,
como é o caso da nossa Prefeitura e do próprio Estado, é importante
discutirmos mais. Lamentavelmente, essa discussão foi um pouco
atropelada. Chamamos aqui para um debate, que se iniciou, mas não foi
concluído. A tramitação teve velocidade muito grande. Criar uma empresa

?	para privatizá-la logo em seguida nos deixa, realmente, em dúvida. A nossa
posição é até delicada.

Concluindo: se esse projeto for votado hoje, nossa bancada será obrigada
a votar contra, mesmo que o Dr. Célio de Castro esteja a favor. Estou

;	colocando claramente que não vamos ficar em cima do muro.
Vamos votar contra, se for desse jeito que está aí, ou seja, a nossa

bancada vai votar contra o projeto, porque não há clareza e não podemos
concordar com a forma como ele está proposto. Os Prefeitos da Região
Metropolitana e a Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -

.	não tiveram chance de fazer discussão sobre o projeto. Estranho até a
1 posição de alguns Deputados que defenderam ampliação desse debate e

que agora não estão aqui: o Deputado Irani Barbosa, que fez uma profunda
discussão contrária a isso; o Deputado Alencar da Silveira Júnior, que agora
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o está fazendo, e o Deputado Alvaro Antônio, que tem acompanhado essa
questão. Então, é importante o adiamento. Se isso não for possível, já coloco
aqui a posição contrária da Bancada do PT.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.217197 na forma do vencido em
1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.279197, da Comissão de
Justiça, que dá nova redação ao § 3 0 da Lei n° 11.179, de 10/8/93. 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. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 minutos para

que se aguarde a conclusão dos pareceres de redação final.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

por sua vez, os Pareceres de Redação Final das Propostas de Emenda à
Constituição n°s 5195, do Deputado Leonidio Bouças e outros - dá nova
redação ao inciso III do art. 64 da Constituição do Estado; 7195, do Deputado
Péncles Ferreira e outros - dá nova redação ao § 6 0 do art. 76 da
Constituição do Estado; 9195, do Deputado Miguel Martini e outros - dá nova
redação ao § 50 do art. 157 da Constituição do Estado; 10195, do Deputado
Miguel Martini e outros - acrescenta alínea ao inciso XXIII do ali. 62 da
Constituição do Estado e dá outras providências; e 27196, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira e outros - dá nova redação ao ali. 256 da
Constituição do Estado (A promulgação.); e do Projeto de Lei n° 5195, do
Deputado Marcos Helênio - dispõe sobre o incentivo fiscal para o apoio à
realização de projetos de geração de postos de trabalho no âmbito do Estado
de Minas Gerais (A sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 517195,
do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a instalação e o
funcionamento de unidades lavadoras de batatas e dá outras providências.
Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel
Martini.

0 Deputado Miguel Martini - Gostaria de agradecer aos companheiros, aos
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técnicos desta Casa a aprovação das duas PEC5 e desse projeto das
unidades lavadoras de batata. Uma das PEC5 corrige uma distorção em
relação à apresentação dos orçamentos do PMDI e do PPAG, que ocorria no
primeiro ano de execução. Normalmente, ocorre com uma data equivocada,
nós aprovamos o orçamento antes de aprovarmos o PPAG. O orçamento
parte do PPAG. Essa correção que foi feita melhora o processo legislativo e
a capacidade parlamentar de votar o orçamento mais consistentemente,
mais de acordo com a realidade.

Trouxemos aqui para a Assembléia Legislativa a aprovação, na
designação de Presidentes de instituições financeiras e das empresas da
administração direta. Isso é uma conquista imensa para o povo mineiro, para
a Assembléia Legislativa, que impedirá doravante que os candidatos a
Governador venham a lotear os cargos na administração direta, nas
instituições financeiras e nas empresas como CEMIG e COPASA. Agora,
isso terá que passar pela aprovação da Assembléia. Acho que o Poder
Legislativo se fortalece e, com isso, ganha a sociedade, pois estaremos
cumprindo o papel de fiscalização que o parlamentar tem.

Finalmente, temos o caso dessa unidade lavadora de batata, que grandes
prejuízos para a saúde vinha trazendo, em função da má qualidade da água
utilizada e até mesmo do retomo dessa água após a lavagem. Ela era
contaminada por agrotôxicos, que eram jogados nos leitos dos rios, nos
municípios pequenos. Nos locais onde não temos a COPASA, essa água
contaminada prejudicava a saúde da sociedade. Já corrigimos isso também
com a aprovação desse projeto. Estamos felizes e agradecemos a todos a
sua aprovação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Gostaria apenas de complementar as
palavras do nosso companheiro, Deputado Miguel Martini, e manifestar a
minha honra em fazer parte do Poder Legislativo, que, realmente, é o Poder
que mais colabora para o progresso e o bem-estar de nosso povo.

Estou de pleno acordo com quase tudo o que disse o Deputado Miguel
Martini, exceto com relação a uma injustiça, certamente não propositada, de
sua parte. Temos o dever de fiscalizar e esperamos que o Governador
também o faça. Infelizmente, no interior, a COPASA não trata a água, como
afirmou o nosso companheiro, Deputado Miguel Martini; haja vista que todos
os esgotos lançados por ela nos nossos rios não são tratados, ou, se o são,
são enganosamente tratados, porque poluem todos os nossos cursos d'água.
Exemplos disso são Três Marias e Januária, cidade em que nasci. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 658196,
da Deputada Maria Olívia, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Pedro Teixeira; 710196, do Deputado Marcos Helênio, que
dispõe sobre a publicação de relação dos devedores de multas por poluição
e degradação ambiental; 775196, do Deputado Paulo Piau, que dispõe sobre
o ensino de 20 grau de escola da rede estadual do Município de Conquista;
865196, da Comissão de Agropecuária, que dispõe sobre a ocupação, o uso,
o manejo e a conservação do solo agrícola e dá outras providências;
1.045196, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Estado a
doar ao Município de Poços de Caldas os imóveis que menciona e dá outras
providências; 1.180197, do Governador do Estado, que altera a denominação
do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais para
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, dispõe sobre a sua reorganização e
dá outras providências; 1.181197, do Governador do Estado, que dispõe
sobre a reorganização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências; 1.182/97, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização do Conselho
Estadual de Política Ambiental e dá outras providências; 1.183197, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização do Instituto
Estadual de Florestas e dá outras providências; 1.184197, do Governador do
Estado, que altera a denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente,
dispõe sobre a sua organização e dá outras providências; 1.185197, do
Governador do Estado, que autoriza a prorrogação de contratos
administrativos firmados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária; 1.193197, do
Governador do Estado, que cria a autarquia Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA - e dá outras providências; 1.217197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte
público urbano sobre trilhos; 1 .268/97, do Deputado Péricles Ferreira, que
autoriza o Poder Executivo a oferecer garantia para o refinanciamento, junto
à União, da divida externa do Estado de Minas Gerais; e 1.279197, •da
Comissão de Justiça, que dá nova redação ao § 3 0 do art. 30 da Lei n°
11.179, de 1018193 (À sanção.); do Projeto de Resolução n° 1.124197, da
Comissão de Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no
art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
que especifica (A promulgação.); e do Projeto de Lei n° 1.218197, do
Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos
Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercício de 1998 (A sanção.).
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ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e aprovado o Projeto da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates do dia 1 0 de agosto,
às 9 horas. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 2a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DE 1997 DA iaa

LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM
CORONEL FABRICIANO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, DESTINADA A

OUVIR O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE ORGANIZADA DA REGIÃO
DO RIO DOCE, QUE COMPREENDE AS MICRORREGIÕES DA BACIA DO
SLJAÇUÍ - AMBAS -, DA VERTENTE OCIDENTAL DO CAPARAÕ - AMOC -,

DO VALE DO AÇO - AMVA - E DO MÉDIO RIO DOCE - ARDOCE
la Parte

Às nove horas do dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e
sete, no salão do Clube Casa de Campo, em Coronel Fabriciano,
comparecem os Deputados Ivo José, Alberto Pinto Coelho, Antônio Roberto,
Ermano Batista, Geraldo Nascimento, José Henrique, Marcos Helênio e
Olinto Godinho. O coordenador, Deputado Alberto Pinto Coelho, declara
aberta a audiência e convida a tomar assento à mesa os Srs. Francisco de
Assis Simões Thomaz, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano; Hélio
Miranda de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Coronel
Fabriciano; Maria Luíza Campos Machado Leal, Superintendente de
Planejamento da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, e Benedito Scaranci Femarides, Superintendente de Epidemiologia da
Secretaria de Estado da Saúde, os dois últimos, representantes do Poder
Executivo; e José Boy de Vasconcelos, Diretor do Foro da Comarca de
Coronel Fabriciano, representante do Poder Judiciário. Ato continuo, o
coordenador presta esclarecimentos acerca dos projetos desenvolvidos pela
Assembléia e da dinámica dos trabalhos da audiência. A seguir, fazem suas
exposições os representantes dos Poderes Executivo e Judiciário. Isso posto,
procede-se à abertura das inscrições para candidatos a membro da
Comissão Regional de Representação, após o que fazem uso da palavra os
Deputados António Roberto e Marcos Helênio, bem como os representantes
dos Municípios de Conselheiro Pena, Ipatinga e Timóteo. Em seguida, o
coordenador encerra a reunião, convidando os participantes para a 2a Parte
da audiência, com início às quatorze horas, destinada à entrega do relatório-
síntese que contém as propostas das audiências públicas municipais, bem
como á apresentação e à defesa das propostas pelos representantes.
Levanta-se a reunião.

T Parte
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As quatorze horas do dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa

e sete, no salão do Clube Casa de Campo, em Coronel Fabriciano,
comparecem os Deputados Ivo José, Alberto Pinto Coelho, Antônio Roberto,
Ermano Batista, Geraldo Nascimento, José Henrique, Marcos Helênio, Olinto
Godinho e Sebastião Costa. O coordenador, Deputado Alberto Pinto Coelho,
declara aberta a? Parte da audiência e convida a tomar assento à mesa os
Srs. Francisco de Assis Simões Tflomaz, Prefeito de Coronel Fabriciano;
Hélio Miranda de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Coronel
Fabriciano, e os Deputados presentes. Isso posto, e tendo sido distribuído
aos presentes o relatório-síntese que contém as propostas das audiências
públicas municipais, o coordenador presta esclarecimentos acerca da
dinâmica dos trabalhos desta parte da audiência e, em seguida, passa a
palavra aos representantes dos municípios, para apresentação e defesa das
propostas. Fazem suas exposições os representantes dos Municípios de
Conselheiro Pena, Frei lnocêncio, Dom Cavati, Conceição de Ipanema,
Ipatinga, São João Evangelista, Ipanema, Cuparaque, Alpercata, Engenheiro
Caldas, Dionísio, Timóteo, Inhapim, Ipaba, Coronel Fabriciano, Guanhães,
Bom Jesus do Galho, Nova Módica, Itueta, São Geraldo do Baixio, Joanésia,
Galiléia, Sobrália, Divino das Laranjeiras, Pescador, Santa Efigênia de
Minas, Mutum, Jampruca, Femandes Tourinho, Belo Oriente, Governador
Valadares, Piedade de Caratinga, Caratinga, Resplendor, São Domingos das
Dores, Taparuba, Mantena, São José do Divino, Goiabeira, Divinolãndia de
Minas e Açucena. Fazem também uso da palavra o representante da
Associação Microrregional da Vertente Ocidental do Caparaó - AMOC - e os
Deputados José Henrique, Ermano Batista, Olinto Godinho e Geraldo
Nascimento. Ato contínuo, o coordenador informa aos participantes que está
encerrado o prazo para inscrição dos candidatos a membro da Comissão
Regional de Representação e encerra a reunião, convidando os participantes
para a 32 Parte da audiência, às dezessete horas, destinada às negociações
entre os representantes dos municípios sobre as propostas a serem
priorizadas e agrupadas; à divulgação da relação dos candidatos inscritos
para membro da Comissão Regional de Representação; à entrega, pelos
representantes, dos blocos de propostas e à inscrição para a defesa dos
referidos blocos. Levanta-se a reunião.

3a Parte
Às dezessete horas do dia vinte e dois de maio de mil novecentos e

noventa e sete, no salão do Clube Casa de Campo, em Coronel Fabriciano,
o coordenador, Deputado Alberto Pinto Coelho, declara aberta a 3a Parte da
audiência, presta esclarecimentos acerca da dinâmica dos trabalhos da
reunião e divulga a relação dos candidatos inscritos para membro da
Comissão Regional de Representação. Isso posto, têm inicio as negociações
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entre os representantes dos municípios sobre as propostas a serem
priorizadas. Findo o prazo para negociações, os representantes procedem à
entrega dos blocos de propostas e à inscrição para a defesa destes.
Esgotada a hora destinada à 32 Parte da audiência, o coordenador a encerra,
convidando os participantes para a 42 Parte da audiência, dia 2315197, às 9
horas, destinada à defesa e à votacão final dos blocos de propostas e à
divulgação do resultado da eleição da Comissão Regional de Representação,
que acompanhará os desdobramentos da audiência. O coordenador lembra
aos participantes que no dia seguinte, às 8 horas, serão entregues a eles o
relatório com os blocos de propostas, os cartões para votação final dos
blocos de propostas e as cédulas de votação para escolha dos membros da
Comissão Regional de Representação. Lembra, ainda, que a eleição da
Comissão Regional de Representação será feita assim que os
representantes receberem as células de votação. Levanta-se a reunião.

42 Parte
Às nove horas do dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e

sete, no salão do Clube Casa de Campo, em Coronel Fabriciano,
comparecem os Deputados Romeu Queiroz, Ivo José, Alberto Pinto Coelho,
Ermano Batista, Geraldo Nascimento, José Henrique, José Militão, Olinto
Godinho e Sebastião Costa. O coordenador, Deputado Alberto Pinto Coelho,
declara aberta a 42 Parte da audiência e convida a tomar assento à mesa os
Srs Francisco de Assis Simões Thomaz, Prefeito de Coronel Fabriciano;
Hélio Miranda de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Coronel
Fabriciano, e os Deputados presentes. Ato contínuo, o coordenador presta
esclarecimentos acerca da dinâmica dos trabalhos desta parte da audiência.
Em seguida, é suscitada questão de ordem pela representante do Município
de Inhapim, acerca dos critérios para o sorteio da ambulância, que ocorrerá
ao final da reunião. Para discutir a questão, fazem uso da palavra
representantes de diversos municípios, os quais apresentam quatro
propostas. Ato contínuo, o coordenador coloca em votação as propostas
apresentadas, e é aprovada, com 173 votos, a proposta para que concorram
todos os municípios presentes no momento do sorteio As demais propostas,
para que concorram os municípios que não têm ambulância, os municípios
recém-emancipados e os consórcios de saúde, recebem, respectivamente,
53 votos, 47 votos e nenhum voto. Em seguida, o coordenador procede à
proclamação do resultado da eleição dos membros da Comissão Regional de
Representação, que fica assim composta: Sra. Maria Aparecida de M.
Ribeiro, de Virginópolis; Srs. Maurício Morais Santos, de Governador
Valadares; Edson Sã, de Alpercata; José Soares Assunção, de Dom Cavati,
e Lourival Lima Duarte, de Timóteo. Nesse momento, o coordenador anuncia
a chegada do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Romeu
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Queiroz, e de representantes do Poder Executivo e suspende a reunião para
troca de cumprimentos. Ato contínuo, o Presidente da Assembléia
Legislativa assume a direção dos trabalhos, reabre a reunião e convida a
tomar assento à mesa os Srs. Francisco de Assis Simões Thomaz, Prefeito
de Coronel Fabriciano; Hélio Miranda de Almeida, Presidente da Câmara
Municipal de Coronel Fabriciano; Deputado Agostinho Patrús, Secretário da
Casa Civil e de Comunicação Social, representando o Governador do
Estado, Eduardo Azeredo; Deputado Mauro Lobo, Secretário de Ciência e
Tecnologia, e Menderson Marfins Franco, Assessor da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado, representando o Poder Judiciário. Em
seguida, o Presidente passa a conceder a palavra aos representantes
inscritos para a defesa dos dois blocos de propostas apresentados. Em
defesa do Bloco de Propostas nD 1 falam os Srs. Antônio Flausino- Medina,
pela AMBAS; José Assis Costa, pela AMOC; José de Anchieta Poggiale e
Chico Ferramenta, ambos pela AMVA, e Edson Sá, pela ARDOCE,
respectivamente, Prefeitos Municipais de São João Evangelista, Caratinga,
Timóteo, Ipatinga e Alpercata. Em defesa do Bloco de Propostas n° 2 falam
os Srs. Nílton Cézar Rodrigues, representante de Conselheiro Pena; Teófilo
Antônio Soares, representante de Mutum; Roberto Moreira Rodrigues,
Prefeito Municipal de Sobrália, e Paulo Sérgio Reis Ladeira, Prefeito
Municipal de Taparuba. Na seqüência, o Presidente passa à solenidade de
assinatura de convênio e inauguração do sistema Assembléia On Line em
Coronel Fabriciano, momento em que faz uso da palavra o Deputado José
Militão. Dando continuidade aos trabalhos da audiência, fazem uso da
palavra os Deputados Agostinho Patrús e Mauro Lobo, o Prefeito Francisco
de Assis Simões Thomaz e o Vereador Hélio Miranda de Almeida. Em
seguida, o Presidente procede ao sorteio de uma ambulância entre os
municípios presentes à audiência, e é contemplado o Município de Açucena,
cujo Prefeito, o Sr. Siman José, procede à assinatura do termo de doação e
recebe as chaves e a documentação do veículo. Ato contínuo, passa-se à
votação final dos blocos de propostas. Apurados os votos, constata-se a
aprovação, por 212 a 40 votos, do Bloco de Propostas n° 1, contendo as
seguintes propostas, com custo total de R$4.000.000,00: 1 - Beneficência
Social Bom Samaritano (obras e equipamentos), R$300M00,00; 2 - Corpo de
Bombeiros de Ipatinga (obras e equipamentos), R$350.000,00; 3 -
CONSAUDE (obras e equipamentos), R$600.000,00; 4 - humanização da
BR-381, no trecho entre Timóteo e Ipatinga (construção de passarela e
sinalização), R$140.000,00; 5 - R$900.000,00 em obras e equipamentos,
assim detalhados: CISMIRECAR, R$535.000,00; Sociedade Beneficente
Hospital São Sebastião de Inhapim, R$125.000,00; Hospital Municipal São
Geraldo, de Conceição de Ipanema, R$18.000,00; Centro de Saúde de
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Ipanema, R$64.000.00; Pronto-Socorro Municipal de Mutum, R$104.000,00;
Hospital Municipal José Vítor de Paula, de Pocrane, R$42.000,00; Centro de
Saúde de Taparuba, R$12.000,00; 6 - AMBAS (aquisição de patrulha
motomecanizada), R$300.000,00; 7 - Hospital Imaculada Conceição, de
Guanháes, R$100.000,00; 8 - estadualização do ICMG, de Coronel
Fabriciano, R$10.000,00; 9 - CISVAS (investimento), R$266.896,55; 10 -
CISCEN (investimento), R$250.000,00; 11 - CISDOCE (investimento),
R$236.551,75; 12 - CONSONORTE (investimento), R$101.379,30; 13 -
CONSARDOCE (investimento), R$50.669,65; 14 - Hospital Fraternidade
Pescador (investimento), R$50.669,65; 15 - Hospital Imaculada Conceição
(investimento), R$16.596,55; 16 - FLJSHOSP - Governador Valadares
(investimento), R$316.896,55; 17 - Universidade Pública de Governador
Valadares, R$10.000,00. Concluída essa fase, o Sr. Presidente agradece a
participação das autoridades presentes e dos representantes pelo êxito da
Audiência Pública Regional do Rio Doce, em Coronel Fabriciano, agradece a
acolhida do Prefeito Municipal, do Presidente da Câmara Municipal e de toda
a comunidade local e declara encerrada a 21 Audiência Pública Regional de
1997 da 13a Legislatura da Assembléia Legislativa.

Sala das Audiências Públicas, 23 de maio de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Alberto Pinto Coelho - Geraldo Nascimento.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO CENTRAL 1, REALIZADA NO
MUNICÍPIO DE CURVELO

As nove horas do dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e
sete, na Câmara Municipal da cidade de Curvelo, realiza-se a Audiência
Pública da Região Central 1, com a finalidade de se ouvirem o poder público
e a sociedade civil organizada da região. O coordenador, Deputado José
Maria Barros, declara aberta a audiência e convida a tomar assento à mesa
o Sr. Sebastião Nagib Salomão Filho, Prefeito de Curvelo; o Vereador
Juvelino Neves de Oliveira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Curvelo, representando o Vereador Licínio Dayrell Filho, Presidente desse
órgão, que se encontra impossibilitado de comparecer; a Sra. Mana Luíza
Leal, representante da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do
Estado de Minas Gerais - SEPLAN -; e os Srs. José Mauro Soares Floriano,
Juiz de Direito da Comarca de Curvelo, representando o Poder Judiciário;
Gileno Novaes, representante do Tribunal de Contas; e Vítor Vieira dos
Santos, Presidente da Federação Mineira de Associações Microrregionais de
Municípios. O coordenador convida os Deputados Wandeuley Ávila, Alberto
Pinto Coelho, João Batista de Oliveira e Marcelo Gonçalves para se
assentarem na primeira fila do auditório, considerada extensão da mesa dos
trabalhos, e registra a presença da Vereadora Arlete Nogueira, Presidente da
União de Vereadores do Estado de Minas Gerais, e do Dr. Júlio Alvarenga,



462
Administrador Regional de Curvelo e da Região do Médio São Francisco. Em
seguida, o coordenador presta esclarecimentos acerca da dinâmica dos
trabalhos da audiência pública e informa que se encontram abertas as
inscrições para a apresentação e a defesa das propostas municipais, assim
como as inscrições para candidatos a membro da Comissão Regional de
Representação. Ato contínuo, o coordenador passa a palavra à Sra. Maria
Luíza Leal e aos Srs. José Mauro Soares Floriano e Gileno Novaes, que
fazem, cada um por sua vez, suas exposições. Nesta fase, usam também da
palavra o Prefeito Sebastião Nagib Salomão Filho, o Vereador Juvelino
Neves de Oliveira e o Dr. Vítor Vieira dos Santos. A coordenação manifesta
seus agradecimentos aos representantes dos Poderes Executivo e Judiciário
e do Tribunal de Contas pelos subsídios prestados aos presentes e informa
que na parte da manhã, paralelamente aos trabalhos da audiência pública,
os alunos da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, da cidade de Curvelo,
participam do Projeto Cidadão-Mirim, promovido pela Assembléia
Legislativa, o qual, por meio de atividades lúdicas, traz aos escolares
informações sobre o funcionamento do Poder Legislativo e sobre os
mecanismos de participação política da população. A coordenação informa,
também, que o TRE-MG coloca disponível para demonstração uma uma
eletrônica, próxima à recepção. Prosseguindo, o coordenador passa à fase
de defesa oral das propostas das audiências públicas municipais, feita por
um representante indicado pelos municípios inscritos. Nesta fase, usam da
palavra os Srs. Edson Correa de Freitas, Presidente da Associação dos
Municípios do Alto São Francisco - AMASF -; Renata Aparecida de Oliveira,
de Caetanópolis; Osmar de Almeida Rajac, de Conceição do Mato Dentro;
Carlos Magno dos Santos Gonçalves, de Curvelo; Walter Francisco de
Moura, Prefeito de Morada Nova de Minas; Antônio Clarete de Carvalho,
Prefeito de Prudente de Morais; Dano Soares, de Três Marias; Antônio
Campolino França, de Sete Lagoas; João Antunes de Oliveira, Prefeito de
Diamantina; Antônio Augusto Gonçalves Neto, Prefeito de Santo Antônio do
Itambé; José de Oliveira Alves, Prefeito de Pequi; Cátia Cilene de Lima, de
Araçaí; João Antônio Salmito Matos, de Moro do Pilar; Júlio Cláudio de
Alvarenga Diniz, administrador da Região Administrativa do Médio São
Francisco; Carlos Frederico de Abreu, do Serro; José Tarcísio, de Cachoeira
da Prata; Aluizio Machado, Prefeito de Capim Branco; Ordenes Rios de
Andrade, de Cedro do Abaeté; Arlete Nogueirã, de Jabuticatubas; Ricardo de
Castro Machado, de Presidente - Juscelino; Joaquim Higino de Souza
Machado, Prefeito de Pompéu; Edson Geraldo Ribeiro dos Santos, de
Santana de Pirapama; Alice Bemardina de Freitas, de Fortuna de Minas;
José Gilmar Lucas Ramos, Secretário Executivo da Associação dos
Municípios do Alto Rio das Velhas; Alberone de Oliveira, Prefeito de
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Gouveia; Luiz Fernando Glória, de Santo Hipólito; Dalva Figueiredo de
Oliveira, de Monjolos; Luiz Lopes do Nascimento, de Feudo dos Santos;
Simbrair de Deus Duarte, de lnhaúma; Roberto de Jesus Viana, de
Paraopeba; Eustáquio Martins Gomes, Prefeito de Santana do Riacho;
Antônio Maciel da Costa, da Associação dos Municípios do Médio Rio das
Velhas; Gilberto Alves Soares, Prefeito de Abaeté; Leandro Gomes da
Costa, administrador da Região Administrativa do Alto Jequitinhonha;
Geraldo Alves Feri-eira, Prefeito de Couto de Magalhães de Minas; Webber
de Moura Lima, Prefeito de Felixlândia; Afonso Victor Vianna de Andrade,
Prefeito de Corinto; Antônio Simões Leite, Prefeito de Alvorada de Minas;
Epitácio Lopes Carvalhais, de Rio Vermelho; e Flamarion Librelon Pires, de
Buenópolis. Usam também da palavra os Deputados Wanderley Ávila,
Marcelo Gonçalves, Alberto Pinto Coelho e João Batista de Oliveira. O
coordenador informa que, neste momento, 12h30min, se encerra o prazo
para a inscrição de candidatos a membro da Comissão Regional de
Representação; que a lista dos candidatos inscritos será afixada em vários
locais de fácil visualização; que os participantes terão até às 14 horas para
votar e que as cédulas de votação deverão ser depositadas na uma própria.
Em seguida, suspende os trabalhos até às 14 horas. As 14h15min do dia
2316197, na Câmara Municipal de Curvelo, o Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Romeu Queiroz, declara aberta a 2a Parte da
Audiência Pública da Região Centra! 1 e convida a tomar assento à mesa os
Srs. Deputado José Maria Barros, coordenador; Sebastião Nagib Salomão
Filho, Prefeito de Curvelo; Vereador Juvelino Neves Oliveira, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Curvelo; Maria Luíza Leal, representante
da SEPL.AN; Menderson Martins Franco, representante do Tribunal de
Justiça; Gileno Novaes, representante de Tribunal de Contas; Vítor Vieira
dos Santos, Presidente da Federação Mineira de Associações
Microrregionais de Municípios; e Geraldo Dias Couto, Presidente do PTB-
MG. Registra-se a presença dos Deputados Ajalmar Silva, Marcelo
Gonçalves, Irani Barbosa, Wanderley Ávila, João Batista de Oliveira e
Alberto Pinto Coelho. Após proferir suas palavras iniciais, a Presidência
esclarece que a 2a Parte da audiência se destina à formação, à apresentação
e à votação dos blocos de propostas e informa que está aberto o prazo para
que os participantes possam fazer seus entendimentos. Prosseguindo, o
Presidente faz a assinatura de convênio entre a Assembléia Legislativa do
Estado, a Prefeitura Municipal de Curvelo e a Câmara Muncipal de Curvelo,
objetivando a interligação desse município ao banco de dados Assembléia
On Line, por meio do qual as informações institucionais e todo o trabalho
realizado pela Assembléia é colocado à disposição, para consulta. O
Presidente passa ao sorteio de uma ambulância, cedida pelo Centro
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Integrado de Desenvolvimento Social - CIOS -, do qual participam os
municípios presentes., E feita a leitura da lista dos números correspondentes
a cada município. E sorteada a pedra n° 26, ficando contemplado o
Município de Inimutaba. O Presidente convida o Prefeito do referido
município, Sr. Ângelo Augusto de Souza, para aproximar-se da mesa a fim
de receber as chaves do veiculo e assinar a documentação necessária. Os
participantes continuam suas negociações enquanto se aguarda o resultado
da eleição dos componentes da Comissão Regional de Representação.
Terminada a apuração dos votos, o Presidente proclama eleitos como
membros da Comissão Regional de Representação os Srs. Joaquim Higino
de Souza Machado, de Pompéu; Walter Francisco de Moura, de Morada
Nova de Minas; Antônio Carlos Femandes, de Diamantina; Sebastião Nagib
Salomão Filho, de Curvelo; e Afonso Victor Vianna de Andrade, de Corinto.
A seguir, cumprimenta a todos e solicita que, à medida que cada um for
chamado, venha à frente, a fim de ser conhecido pelos outros participantes.
O Presidente informa que, devido a outros compromissos agendados, terá
que se retirar, juntamente com o Deputado José Maria Barros. Os dois se
despedem dos presentes, e o Presidente solicita ao Deputado Irani Barbosa
que assuma a coordenação dos trabalhos. O coordenador informa que, neste
momento, simultaneamente ao evento da audiência, os alunos da Escola
Municipal Angelina Doti participam do Projeto Cidadão-Mirim, promovido
pela Assembléia Legislativa. Encerrada a negociação entre os participantes,
são apresentados dois blocos de propostas à Mesa. Após constatar o
cumprimento de todos os requisitos, o coordenador faz a leitura dos dois
blocos: o primeiro propõe que os recursos destinados à Região Central 1
sejam divididos igualmente entre as três regiões administrativas (Sete
Lagoas, Curvelo e Diamantina), cabendo R$1.000.000,00 a cada uma; o
segundo propõe que o recurso disponível seja dividido entre os 48
municípios presentes, cabendo R$62.500,00 a cada um. Na fase de defesa
dos blocos de propostas, usa da palavra, para defender o Bloco de Proposta
n° 1, o Sr. Júlio Diniz Alvarenga; fazem a defesa do Bloco de Propostas n° 2
os Srs. Walter de Moura e Joaquim Nigino de Souza Machado. O
coordenador indaga aos participantes se os recursos seriam divididos entre
os 46 municípios presentes ou entre os 51 municípios que fizeram a
audiência pública, uma vez que, por algum imprevisto, três deles não
puderam comparecer. Os participantes, quase que por unanimidade,
decidem que a divisão será feita apenas entre os 48 municípios presentes.
Colocados em votação, cada um por sua vez, o Bloco de Propostas n° 1
recebeu 49 votos, e o Bloco de Propostas n° 2 recebeu 135 votos, O
coordenador declara aprovado o Bloco de Propostas n° 2. Assim sendo,
solicita aos representantes de cada município presente que façam a
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definição, junto aos consultores da Assembléia Legislativa e da SEPLAN, da
proposta que cada município encaminhará ao Executivo. O coordenador
passa a palavra aos Srs. Sebastião Nagib Salomão Filho e Juvelino Neves
de Oliveira, respectivamente, Prefeito e Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Curvelo, para suas considerações finais. Após a apresentação
das propostas, feitas pelos representantes dos 48 municípios presentes e
tendo sido cumprida a finalidade do encontro, o coordenador declara
encerrada a i oa Audiência Pública Regional de 1997, realizada na Região
Central 1, sediada na cidade de Curvelo.

Curvelo, 23 de junho de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho - Marcelo Gonçalves -

Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -, Irani Barbosa - João Batista de
Oliveira - José Maria Barros - Wanderley Avila.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 1997

ATA

ATA DA 1 l AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DE 1997 DA 13
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM

VESPASIANO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 1997, DESTINADA A OUVIR O
PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE ORGANIZADA DA REGIÃO CENTRAL

II, QUE COMPREENDE A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE

ia Parte
Às nove horas do dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e

sete, no Auditório do Palácio das Artes, em Vespasiano, comparecem os
Deputados Romeu Queiroz, Alberto Pinto Coelho, Álvaro António, Baldonedo
Napoleão, Durval Ângelo, Irani Barbosa, lvair Nogueira, João Leite, Marcelo
Gonçalves e Ronaldo Vasconcellos. O Sr. Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, declara aberta a audiência e convida a tomarem assento à mesa os
Srs. Carlos Murta, Prefeito Municipal de Vespasiano; Clésio Múcio Drumond,
Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano; Márcio Kangussu,
Secretário Adjunto de Assuntos Municipais, e Maria Luíza Campos Machado
Leal, da Secretaria de Estado do Planejamento, representantes do Poder
Executivo; Vicente de Oliveira Silva, Diretor do Foro da Comarca de
Vespasiano, representante do Poder Judiciário; João Bosco Murta Lages,
Presidente do Tribunal de Contas e representante desse órgão; Vítor Penido,
Presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - GRANBEL -, e Paulo Telles, Coordenador da Região
Administrativa Central. Ato contínuo, o Sr. Presidente profere o seu discurso,
presta esclarecimentos acerca da dinâmica dos trabalhos da audiência e
procede à abertura das inscrições de candidatos a membro da Comissão
Regional de Representação. A seguir, fazem suas exposições os
representantes dos Poderes Executivo e Judiciário e do Tribunal de Contas,
o Prefeito Municipal de Vespasiano e o Coordenador da Região
Administrativa Central. Na seqüência, o Sr. Presidente procede à assinatura
de convênio entre a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a
Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Vespasiano, objetivando a
interligação desse município ao Sistema Assembléia On Une. Nesse passo,
o Sr. Presidente faz sorteio de uma ambulância cedida pelo Centro Integrado
de Desenvolvimento Social - CIOS -, sendo contemplado o Município de
Esmeraldas. Em seguida, o Sr Presidente passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Baldonedo Napoleão, que procede aos esclarecimentos acerca da
dinâmica dos trabalhos dessa fase da audiência Após questões de ordem
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dos Prefeitos de Betim, Jésus Mário Lima; de lbirité, Márcio Flávio
Baumgratz Grossi, e de Lagoa Santa, Genesco Aparecido de Oliveira Júnior;
dos Deputados Durval Angelo e Ivair Nogueira; do Presidente da Câmara
Municipal de Vespasiano, Clésio M'cio Drumond, e do representante de
Pedro Leopoldo, Juscelino Luiz Ribeiro, todas prontamente respondidas pelo
coordenador, a palavra é concedida aos representantes dos municípios para
apresentação e defesa das propostas. Isso posto, fazem suas exposições os
representantes dos Municípios de Belo Horizonte, lbirité, Mateus Leme,
Sabará, Vespasiano, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Caeté, Lagoa Santa,
Ribeirão das Neves. Confins, Esmeraldas, Igarapé, Sarzedo, São José da
Lapa, Contagem e Raposos. Fazem uso da palavra, também, os Deputados
Ivair Nogueira, João Leite, Marcelo Gonçalves, Irani Barbosa, Alvaro
Antônio, Alberto Pinto Coelho e Ronaldo Vasconceilos. Ato continuo, o
coordenador informa aos participanles que está encerrado o prazo para
inscrição de candidatos a membro da Comissão Regional de Representação
e encerra a reunião, convidando os participantes para a 2a Parte da
audiência, logo mais, às quatorze horas e trinta minutos, destinada às
negociações entre os representantes dos municípios sobre as propostas a
serem priorizadas, à eleição da Comissão Regional de Representação, à
entrega, à defesa e à votação dos blocos de propostas e à divulgação do
resultado da eleição da Comissão Regional de Representação. Levanta-se a
reunião.

r Parte
Às 14h30min do dia 2616197 ! no Auditório do Palácio das Artes, em

Vespasiano, o coordenador, Deputadc Baldonedo Napoleão, declara aberta a
2a Parte da audiência e convida a tornar assento à mesa o Sr. Lúcio Soares,
Vice-Prefeito de Vespasiano. A seguir, presta esclarecimentos acerca da
dinâmica dos trabalhos desta parte da audiência, divulga a relação dos
candidatos inscritos para membro da Comissão Regional de Representação
e procede à abertura do prazo para eleição da referida comissão. Isso posto,
o coordenador suspende a reunião para as negociações entre os
representantes dos municípios sobre Eis propostas a serem priorizadas. Findo
o prazo para as negociações, os representantes dos municípios procedem à
entrega dos blocos de propostas e fazem sua inscrição para defesa dos
referidos blocos. Fazem suas exposições a Sra. Maria Aparecida Braga e o
Sr. Luiz Alberto Ribeiro, defendendo o Bloco de Propostas n° 1, e o Sr.
Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, defendendo o Bloco de Propostas n°
2. Na seqüência, passa-se à votação final dos blocos de propostas. Apurados
os votos, constata-se a aprovação de seguinte bloco de propostas, com 77
votos: divisão dos recursos, no valor de R$3.000.000,00, por 22 municípios,
priorizando-se o emprego do montante destinado a cada um, no valor de R$
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136.363,00, em urna das 5 propostas votadas nas audiências públicas
municipais. Concluída esta fase, o coordenador procede à proclamação do
resultado da eleição dos membros da Comissão Regional de Representação,
tendo sido eleitos os Srs. José Pedro Alves, Prefeito Municipal de Sarzedo;
Isabel Regina S. Pereira, representante do Município de São José da Lapa;
Ricardo Antônio S. Aguiar, representante do Município de Vespasiano; Nilson
Jorge M. Assumpção, representante do Município de Ribeirão das Neves, e
Modestino Newton Femandes, representante do Município de Caeté. Na
seqüência, o coordenador faz seu pronunciamento, ressaltando os mais
recentes projetos desenvolvidos pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, agradece a participação das autoridades e dos representantes dos
municípios, a acolhida do Prefeito Municipal, do Presidente da Câmara e de
toda a comunidade local, parabeniza a todos pelo êxito do evento e declara
encerrada a i1 3 Audiência Pública Regional de 1997 da 13 Legislatura.

Vespasiano, 26 de junho de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente- Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -

Baldonedo Napoleão - Durval Angelo - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Marcelo Gonçalves - Ronaldo Vasconcelos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

"MENSAGEM N° 201197*
Belo Horizonte, 4 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, alterando a Lei ri0 11.966, de 1 0 de novembro de 1995, que autoriza
a realização de operações de crédito para fins que menciona.

A medida consubstanciada na proposta tem em vista ampliar as garantias
que o Estado oferece na obtenção de empréstimos a serem contratados com
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - e com o
Banco Inter-Americano de Desenvolvimento - BID -, com assistência da
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN -, do Ministério •do
Planejamento e Orçamento.

Os recursos pleiteados serão destinados a custear, entre outros, os
projetos que integram o Plano Plurianual de Ação Governamental, os
projetos de privatização, a pavimentação de rodovias alimentadoras, além
de colaborar na reestruturação da dívida pública estadual.

Para maiores esclarecimentos dos Senhores Deputados, faço juntar a esta
a Nota Técnica que me foi encaminhada pela Pasta do Planejamento e
Coordenação Geral, responsável pela condução da matéria.
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Tratando-se de medida de relevante interesse público, permito-me solicitar

a Vossa Excelência seja o projeto de lei apreciado em regime de urgência, a
que se refere o artigo 69 da Constituicão do Estado.

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

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
Nota Técnica

O Estado de Minas Gerais vem negociando com o Banco Mundial,
devidamente acompanhado pela Secretaria de Assuntos Internacionais -
SEAIN, do Ministério do Planejamento e Orçamento, empréstimo destinado a
cobrir parte dos muitos gastos com o projeto de reforma e modernização da
máquina pública.

Trata-se de um projeto que pretende redução das despesas e aumento das
receitas, além da melhoria da prest2;ção dos serviços públicos, através da
sua descentralização ou transferência da sua prestação para o setor privado,
onde for possível.

Nos seus diversos componentes, o Governo do Estado aplicará volume
substancial de recursos, conforme consta do seu orçamento anual,
computados os esforços da Administração Direta e Indireta, sendo que
parcela substancial deste esforço já se concretizou e compreende parte das
providências para saneamento dos bancos comerciais, como passo
preliminar para transferência de seu controle acionário.

Das demais medidas preconizadas, algumas foram realizadas, sendo mais
importantes, por seu reflexo na redução da despesa, os "Programas de
Demissão Voluntária," que já propiciam uma razoável economia nos órgãos
de origem, e o aumento da contribuição do servidor público para custeio da
previdência do funcionalismo.

Além disso, pretende-se a racionalização de compras e contratação de
serviços, nos setores de educação e manutenção de rodovias, transferência
aos municípios de várias atividades relativas à manutenção da saúde,
combate a enfermidades e atendimentos de casos de emergência médica.

Finalmente, ao término de sua implantação, deverá estar configurado o
arcabouço operativo institucional (baseado em estudos de consultoria
contratados para tal fim) que fornecerá as linhas mestras para orientar a
atuação do Governo no que se refere ao fornecimento de gás para a
indústria mineira, operação e manutenção de rodovias. Com  estas duas
providências o Governo espera alcançar o aumento da oferta desse
importante insumo para atender às necessidades da industrialização do
Estado e dar o passo inicial para a almejada redução dos custos de
transportes, melhorando as condições de competitividade da indústria
mineira.



470
O lado da receita será contemplado com diversos programas no sentido de

melhor equipar, com moderna tecnologia, os órgãos encarregados do
controle da receita e fiscalização fazendária. Está prevista também a
recomposição do Quadro de Fiscais a um nível mínimo aceitável, além do
treinamento de diversas categorias do como de funcionários. Vê-se,
portanto, que não se pretende a criação de nenhum encargo adicional para o
contribuinte e, sim e somente, a melhoria da eficiência do sistema
arrecadador, o que, além de melhorar as receitas, irá propiciar melhores
condições na busca da melhor justiça fiscal.

Nesse importante projeto pretende o Governo Mineiro a participação do
Banco Mundial, no valor de US$200 milhões, através de financiamento que
terá prazo de 15 (quinze) anos, incluindo 3 (três) anos de carência. Para
tanto, tendo em conta a necessidade de se oferecer contra-garantias à
União, através de instrumentos adequados e obedecida a legislação vigente,
é preciso que seja dada nova redação aos artigos 1 0 e 30 da Lei Estadual n°
11.966, de 1 0 de novembro de 1995."

* - Publicado de acordo com o texto original.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.159/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Montes Claros, com sede no Município de Montes
Claros.

Publicada em 1914197, a proposição foi distribuída, para exame preliminar,
â Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
Fundada em 7111)70, a APAE de Montes Claros tem como objetivo

assegurar ao excepcional seus direitos sociais básicos, garantindo-lhe
educação especial eficiente. Para tanto, conta com profissionais dedicados à
tarefa de integrar essas pessoas na sociedade, buscando capacitá-las da
melhor maneira possível para enfrentar o cotidiano.

Em virtude do desprendimento e da nobreza com que realiza o seu
trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.159197

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de julho de 1997.
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Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.200/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.200197, da Deputada Maria José Haueisen, pretende

declarar de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Almenara - CDA -, com
sede no Município de Almenara.

O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jurididdade, constitucionalidade e legalidade.
De acordo com as disposições regimentais, vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva no 1 0 turno.

Fundamentação
A entidade em tela, de caráter assistencial e sem fins lucrativos,

desenvolve programas que buscam assegurar direitos sociais, tais como
justiça social, atendimento a pessoas desamparadas, reabilitação de pais,
crianças e adolescentes em situação de risco.

Em virtude do sério trabalho realizado pela entidade, consideramos
relevante e oportuna a iniciativa de declarar sua utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação, em 1 0 tumo, do Projeto de

Lei n° 1.200197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de julho de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO IDO PROJETO DE LEI N° 1.209197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em análise propõe

seja declarado de utilidade pública o Movimento Jovem Jeová-Jiré - MOVIJ -
com sede no Município de Belo Horizonte.
Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
proposição no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Movimento tem por objetivo promover a recuperação física,

moral e espiritual de toxicômanos. Para cumprir tal finalidade, mantém a
Casa de Recuperação e Centro de Reintegração, onde um corpo de
voluntários, mediante o ensino da fé Evangélica, esforça-se para melhorar as
condições de vida dos seus assistidos. Dessa forma, julgamos oportuno que
a entidade seja declarada de utilidade pública.
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Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.209197 no 1 0 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 16 de julho de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1 4197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em análise propõe

seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Guimarânia, com sede no Município de Guimarânia.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, deve esta Comissão,
agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A APAE de Guimarânia é filiada à Federação Nacional das APAE5, de

quem recebe orientação, apoio e supervisão para desenvolver as
potencialidades do excepcional. Para tanto, realiza trabalhos que visam à
sua reeducação psicomotora e a melhorar a fala e a capacidade de usar a
linguagem, abrindo, assim, novos horizontes para ele.

Dedicando-se à educação como fator essencial de integração do
excepcional na sociedade, a entidade faz jus à declaração de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.224197

no 1 0 turno, na forma proposta.
Saía das Comissões, 16 de julho de 1997.
Jorge Hannas, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 1997

ATAS

ATA DA soa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqümnio, Antônio Júlio, Gilmar Machado, Sebastião
Navarro Vieira e Elbe .Brandão (substituindo os dois últimos aos Deputados
Sebastião Costa e Ermano Batista, por indicação das Lideranças do PFL e
do Bloco da Maioria), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Roberto Amaral, António Roberto, Durval Angelo, Sebastião Navarro Vieira e
Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado HeIy
Tarqüinio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Júlio,
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscritL oelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião destina a apreciar, no V turno, os pareceres sobre o Projeto de
Lei n° 1.142197, que autoriza o Estado a contratar operação de crédito para
os fins que menciona e dá outras providências. Devido à ausência do
Deputado Sebastião Costa, relator do projeto no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente redistribui a matéria à Deputada Elbe
Brandão. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
Deputado Durval Ângelo apresenta requerimento, em que solicita ao Sr.
Antônio Aureliano Sanches, Secretário de Transportes e Obras Públicas, as
seguintes informações: 1 - programas e obras que se encontram em
processo de licitação, licitados ou em andamento; 2- empresas responsáveis
por essas obras; 3 - prestação de contas da aplicação dos recursos
contatados por meio da Lei n° 12.266, de 2417196. Logo após, passa-se à r
Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão emite
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.142197 com a Emenda n° 1. Posto em
votação é o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Logo
após, o Deputado Antônio Roberto, relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.142197 com a Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do parecer, o Deputado
Durval Angelo apresenta proposta de emenda. Submetido a votação, salvo a
proposta de emenda, é o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e

L
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Orçamentária aprovado. Colocado em votação, é a proposta de emenda
aprovada, passando a constar no parecer como Emenda n° 2. Concordando
o relator com a alteração no parecer, o Presidente suspende a reunião para a
elaboração da nova redação. Reabertos os trabalhos, a Presidência submete
à apreciação da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a
nova redação do parecer, que é aprovada por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de julho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira -

Roberto Amaral - Ivair Nogueira.
ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia doze de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Roberto
Amaral, Sebastião Navarro Vieira e Antônio Roberto (substituindo os dois
últimos, respectivamente, aos Deputados Djalma Diniz e José Henrique, por
indicação das Lideranças do PFL e do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado
Roberto Amaral assume a Presidência e, havendo número regimental,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar as matérias constantes na pauta e procede à leitura da seguinte
correspondência: Oficio n° 134197-GP, da Assembléia Legislativa do Estado
do Amazonas, e oficio da Câmara Municipal de Unaí, publicados no "Diário
do Legislativo" de 715197; Ofícios n°s 425197, da Câmara Municipal de Sete
Lagoas, publicado no "Diário do Legislativo" de 1515/97; 180.0197, do 60
Batalhão de Polícia Militar, publicado no "Diário do Legislativo" de 2115197; e
CM 74f97-CT-SAV, da Câmara Municipal de Divinópolis, publicado no
"Diário do Legislativo" de 1016197. A Presidência redistribui o Projeto de Lei
n° 1.078196, da Deputada Maria Olivia, ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira, bem como o Requerimento n o 2.132197, do Deputado Djalma Diniz;
em seguida, designa o Deputado Antônio Roberto para relatar o
Requerimento n°2.099197, da Deputada Maria Olivia. Passa-se à 2a Parte da
reunião, e o Deputado Sebastião Navarro Vieira emite parecer concluindo
pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.078196 na forma do
Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Ainda com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira opina pela
aprovação do Requerimento n°2.132/97. Colocado em votação, é aprovado
o requerimento. O Deputado Antônio Roberto solicita prazo regimental para
emitir seu parecer sobre o Requerimento n° 2.099197; o pedido é deferido	1
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pelo Presidente. Em seguida, é submetido a discussão e votação o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n° 907196, 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, 3 de julho de 1997.
José Henrique, Presidente - Antônio Genaro - Paulo Schettino - Roberto

Amaral.
ATA DA 52 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSE DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NOS ÚLTIMOS 10

ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DOS
SERVIDORES E RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE DO

ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380, DE
18112186, E IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, José Braga, Sebastião Costa, Gilmar Machado e
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a
presença do Deputado Roberto Amaral. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência acusa o recebimento de ofício do Sr. João Bosco Murta Lages,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que encaminha cópia do
relatório da inspeção realizada no IPSEMG, bem como os demais
documentos constantes no processo.A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Antônio Sérgio Tonet, Promotor de Justiça
de Defesa do Patrimônio Público, e suspende os trabalhos até as 141h40min.
Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Miguel
Martini, Sebastião Costa, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), Luiz Fernando
Faria, Anivaldo Coelho (substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por
indicação da Liderança do Ri) e Carlos Pimenta. O Presidente faz a leitura
do disposto no art. 40, II, da Lei Federal n 0 1.579 e passa a palavra ao
convidado para que se qualifique. Em seguida, são iniciados os
questionamentos. Neste momento, o Deputado Miguel Martini passa a
Presidência ao Deputado Sebastião Costa. Fazem uso da palavra os
Deputados Anivaldo Coelho e Antônio Júlio, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrados os questionarnentos, o Presidente agradece o
comparecimento do convidado e suspende a reunião. Reabertos os
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trabalhos, o Deputado Sebastião Costa passa a Presidência ao Deputado
Antônio Júlio e apresenta requerimento no qual solicita ao Presidente do
IPSEMG informações relativas ao projeto de implantação do sistema de
informatização da mencionada entidade, com a especificação do valor total
do projeto, das aquisições feitas até o momento, do valor pago e do valor a
pagar; do valor destinado à manutenção do sistema de informatização e do
valor mensal despendido com a manutenção. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. 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 0 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Carlos Pimenta - Gilmar Machado - José Braga

- Sebastião Costa.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE
Às quinze floras e quinze minutos do dia vinte e cinco de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Anivaldo Coelho, Antônio Roberto e Ronaldo Vasconceilos,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ronaldo Vasconcelios que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres sobre as
emendas apresentadas em Plenário, em 1 0 tumo, aos Projetos de Lei n°s
1.150 a 1.184197, todos do Governador do Estado. O Deputado Ronaldo
Vasconcellos registra a presença dos professores e alunos do Instituto Bem-
Me-Quer, que estão desenvolvendo projetos de educação ambiental na
escola, como a coleta seletiva de lixo. O Presidente da Comissão suspende
a reunião. Às 19h45min, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
reabre os trabalhos com a presença dos Deputados Antônio Roberto, Adelmo
Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Liderança do P1) e Sebastião Helvécio (substituindo o
Deputado Raul Lima Neto, por indicação do Líder do PPB). Ato contínuo, a
Presidência passa à r Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto emite parecer sobre as
Emendas de n°s 14 a 22, apresentadas em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto
de Lei n°1.180/97, mediante o qual conclui pela aprovação da Emenda n°21
na forma da Subemenda n° 1, que apresenta, pela rejeição das Emendas n°s
15,16,18,19 e 20 e pela prejudicialidade das Emendas n°s 14, 17 e 22.
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Colocado em discussão e votação, fica o parecer aprovado. Continua com a
palavra o Deputado Antônio Roberto , que emite parecer sobre as Emendas
nos 7 a 9, apresentadas em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei n°
1.161/97, mediante o qual conclui pela aprovação das Emendas nos  e 9 e
pela rejeição da Emenda n° 6. Encerrada a fase de discussão, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão solicita votação destacada da Emenda ri 0 9
Colocado em votação , salvo o destaque, é aprovado o parecer. A seguir, a
Emenda n° 9 é aprovada com o voto contrário do Deputado Adetmo Carneiro
Leão. Dando prosseguimento, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão para que emita parecer sobre as Emendas n°5 15 a
20, apresentadas em Plenário, no 1 0 tumo, ao Projeto de Lei n° 1.182197. O
parecer conclui pela aprovação das Emendas nos 16 e 19, esta na forma da
Subemenda n0 1, pela prejudicialidade das Emendas n os 15, 17, 18 e 20, pela
aprovação das Emendas n°5 21 e 22, que apresenta, e pela aprovação da
Emenda n° 11, da Comissão de Administração Pública, na forma da
Subemenda n° 1, que apresenta. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. A seguir, com a palavra, o Deputado António Roberto
emite parecer sobre as Emendas n os 12 e 13, apresentadas em Plenário, no
1 0 turno, ao Projeto de Lei n° 1.183197, mediante o qual conclui pela
aprovação das Emendas n°5 12 e 13, pela aprovação das Propostas de
Emendas nos 14 e 15, por ele apresentadas, e pela aprovação da Emenda n°
10, da Comissão de Meio Ambiente, na forma da Subemenda n° 1, que
apresenta. Encerrada a discussão, o Deputado Ronaldo Vasconcellos pede
votação destacada das Propostas de Emenda n os 14 e 15, contidas no
parecer do relator. Colocado em votação, é o parecer aprovado, salvo
destaques: Colocadas em votação, são as Propostas de Emenda n os 14 e 15
rejeitadas. Estando o relator de acordo com as alterações aprovadas, o
Presidente suspende a reunião por 10 minutos, para que dê nova redação ao
parecer, nos termos do art.138, § 1 0 , do Regimento Interno. O novo parecer
conclui pela aprovação das Emendas n os 12 e 13 , apresentadas em
Plenário, e 10, da Comissão de Meio Ambiente, na forma da Subemenda n°
1. Reabertos os trabalhos, a Presidência consulta os membros da Comissão
para conferir se a nova redação do parecer está de acordo com o que foi
deliberado pela Comissão. Não havendo quem se oponha, o Presidente
declara aprovada a nova redação do parecer. Continua com a palavra o
Deputado Antônio Roberto, que emite parecer sobre as Emendas n os 11 e
12, apresentadas em Plenário, no 1 0 tumo, ao Projeto de Lei n° 1.184197,
mediante o qual conclui pela aprovação da Emenda n° 11 e pela
prejudicialidade da Emenda n° 12. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto.

ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira e Durval Angelo , membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair
Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Deputado João
Leite lê a seguinte correspondência: Ofício GP n° 3.116197, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 1316197; Ofício a° 10197, do Deputado Jaime
Mantelli, Líder do PDT na Assembléia Legislativa de Santa Catarina,
encaminhando cópia do inquérito civil público relativo à apuração das
políticas públicas na área da infância e da juventude do Estado de Santa
Catarina; ofícios do Sr. Carlos Ribeiro de Andrade, Diretor do Conselho de
Representantes da Federação das Associações do Estado de Minas Gerais -
FAMEMG -, solicitando o empenho desta Assembléia na defesa dos direitos
individuais e sociais da população de Cedro do Abaeté; da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, convidando os membros desta Comissão para
participarem da solenidade de inauguração da primeira das 100
brinquedotecas a serem implantadas nas creches de Belo Horizonte; do Sr.
Davis Antônio Cardoso, solicitando que esta Comissão marque reunião para
ouvi-lo. A Presidência determina que seja encaminhado ofício ao Sr. Davis,
informando-o de que será agendada, no segundo semestre, reunião na qual
poderá se manifestar. Encerrada a 13 Parte dos trabalhos, passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Presidente procede à leitura de requerimento da Deputada
Maria José Haueisen, em que solicita seja formulado convite à Deputada
Federal Sandra Starling, a fim de que ela participe da reunião em que serão
debatidos os problemas enfrentados para se ter acesso aos arquivos do
extinto DOPS. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Em
seguida, faz uso da palavra o Deputado Durval Angelo , que apresenta
requerimento em que solicita sejam tomadas pela Comissão as providências
cabíveis, relativas á denúncia do Sr. Gilvano Batista de Souza, residente no
Município de Raul Soares, arbitrariamente detido e espancado pelos policiais
militares Sargento PM Hélcio Caldas Silveira, Cabo PM Geraldo Dias da
Silva e Cabo PM Ruimar Martins. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
João Leite, Presidente - Miguel Martini - Durval Ângelo.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSE DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERFODO DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380,

DE 18112196, E IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO
INSTITUTO

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de julho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, José Braga, Sebastião Costa, Gilmar Machado e
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Cláudio
Frederico de Souza, Antônio Alves Primo e Antônio Fernandes Dutra Filho,
ex-Superintendentes de Finanças do IPSEMG, e Álvaro Marcílio Júnior,
Diretor de Previdência do IPSEMG. O Presidente informa que somente após
concluídos os questionamentos a um depoente é que se passará ao
depoente seguinte. Esclarece ainda que as perguntas e respostas devem ser
as mais objetivas possíveis. Prosseguindo, solicita a entrada do primeiro
depoente, Sr. Cláudio Frederico de Souza, e após ler o disposto no art. 4 0, II,
da Lei Federal n° 1.579, passa a palavra ao depoente para que informe à
Mesa a sua qualificação e faça suas considerações iniciais. Iniciados os
questionamentos, fazem uso da palavra os Deputados Gilmar Machado,
Carlos Pimenta, Sebastião Costa e Miguel Martini, conforme consta nas
notas taquigráficas. O depoente passa à Comissão relatório do repasse pela
Secretaria da Fazenda dos valores pertencentes ao IPSEMG no período de
1992 a 1994. Esgotadas as perguntas, a Presidência suspende a reunião até
que o próximo depoente seja conduzido à Sala das Comissões. Com  a
chegada do segundo depoente, Sr. Alvaro Marcilio Júnior, são reabertos os
trabalhos. Após o mesmo procedimento inicial, o depoente é inquirido pelos
Deputados Gilmar Machado, Sebastião Costa e José Braga, conforme consta
nas notas taquigráficas. Neste momento, o Deputado Miguel Martini passa a
Presidência ao Deputado José Braga. Esgotadas as perguntas, o Presidente
dispensa o depoente e suspende os trabalhos até às 141h30min. Reabertos os
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trabalhos, no horário definido, o Presidente, Deputado Miguel Martini,
registra a presença dos Deputados Sebastião Costa, Gilmar Machado, Carlos
Pimenta e Luiz Fernando Faria. Na presença dos Srs. Antônio Alves Primo e
Antônio Femandes Dutra Filho, o Presidente agradece o comparecimento
dos ex-Superintendentes de Finanças do IPSEMG, pede desculpas pela
impossibilidade da realização da reunião, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 2/7197, às 11 horas, na
Sala das Comissões, com a finalidade de se ouvirem os Srs. Antônio Alves
Primo e Antônio Femandes Outra, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.	-
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Alvaro Antônio - Anderson

Ad a ut o
ATA DA 83a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Roberto
Amaral, Antônio Roberto, Durval Ângelo, Sebastião Navarro Vieira e
Sebastião Helvécio, membros da Comissão supracitada, e os seguintes
membros das Comissões a que se refere o art. 216, § 1 0, do Regimento
Interno: Deputados Amaldo Canarinho, da Comissão de Agropecuária e
Política Rural; Dimas Rodrigues, da Comissão de Assuntos Municipais; Jorge
Eduardo de Oliveira, da Comissão de Ciência e Tecnologia; Geraldo
Nascimento, da Comissão de Defesa do Consumidor; Antônio Andrade, da
Comissão de Administração Pública: Gilmar Machado, da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Estão presentes, também,
os Deputados Ivair Nogueira, Hely Tarqüinio, Anderson Adauto, Carlos
Pimenta e Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros daomissão presentes. A reunião se

Udestina a apreciar o Parecer para Turno único do Projeto de Lei n° 1.218197,
do Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos
Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1998. A seguir, o Presidente informa que, na
reunião anterior, foi determinada a distribuição de avulsos do parecer.
Devido a modificações sofridas no parecer, o Presidente determinou nova
distribuição de avulsos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 16 horas, com a
finalidade de se apreciar o Projeto de Lei n° 1.218197, determina a lavratura
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da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 1997.
Antônio Roberto, Presidente -. Pêricles Ferreira - José Milhão - Luiz

Fernando Faria.
ATA DA 66a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezoito horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral e Gilmar Machado, membros da
Comissão supracitada . Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Roberto
Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião se
destina a apreciar os Pareceres para o 2 0 Turno dos Projetos de Lei nos
1.217197, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
constituir empresa de transporte público urbano sobre trilhos, e 1.279197, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao § 3 0 do art. 30 da Lei n°
11.179, de 1018193. Prosseguindo, o Presidente distribui os Projetos ao
Deputado Roberto Amaral. Logo após, o relator determina distribuição de
avulsos dos respectivos pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral - Gilmar Machado - Sebastião

Helvécio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE JULHO DE 1997

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.104197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela objetiva

dar a denominação de Dr. José Nominato Cambraia ao posto de saúde
situado no Município de Santo Antônio do Amparo.

O projeto teve esgotado o seu prazo de apreciação junto à Comissão de
Constituição e Justiça, razão pela qual cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A denominação ora atribuída ao posto de saúde do Município de Santo

Antônio do Amparo é homenagem justa que a comunidade quer prestar
àquele que dedicou suas ações para servir aos necessitados do lugar, o que
fez com brilhantismo, carinho e lealdade.

O Dr. José Nominato dos Santos Cambraia, o "Dr. Cambraia", como era
conhecido por todos, dedicou grande parte de sua carreira médica aos
funcionários desta egrégia Casa, sem no entanto deixar de assistir a
população carente de seu município.

Por seu relevante trabalho, humano e social, prestado à comunidade
amparense, ele é merecedor da homenagem contida na proposição em
análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.104197

no 1 0 turno, na forma apresentada.
Saladas Comissões, 17 de julho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.092197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Nely Tarqüinio, o projeto de lei em tela tem por

objetivo instituir o Dia Estadual de Prevenção às Drogas, a ser comemorado,
anualmente, no mês de maio.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° 1. Cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
turno e, a este relator, elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer, em conformidade com o art. 196 9 § 1 0 , dc o art. 212, do Regimento
Interno.
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Fundamentação

Reiterando o parecer exarado por esta Comissão na j3 fase de apreciação
da matéria, entendemos que a sociedade deve enfrentar o problema de
consumo das drogas, dando ênfase à prevenção, em vez de ater-se a atos
repressivos.

Com efeito, esse modo de encarar a questão, em consonância com o
reconhecimento do Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN -, tem
mostrado ser método bastante eficaz, em decorrência do seu caráter
educativo e conscientizador para o usuário de drogas.

Evidencia-se, assim, a oportunidade da iniciativa deste projeto, que
merece ser acolhido favoravelmente nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em razão do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.092/97

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de julho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.092197

Institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, a ser

comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de maio.
Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida durante a semana

comemorativa será definida pelo Conselho Estadual de Entorpecentes.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.147/97
Comissão de Saúde e Ação Social

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

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Filhos e Amigos de Teófilo Otôni - AFATO -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, e agora, nos
termos regimentais, compete a esta Comissão apreciar a matéria no 20
turno, em caráter deliberativo.

Fundamentação
Em virtude do caráter eminentemente filantrópico das atividades

desenvolvidas pela AFATO, este relator reitera o parecer exarado por este
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órgão colegiado quando da apreciação do projeto no 1° turno.

Com efeito, consideramos válida a iniciativa da proposição, já que ela
pretende outorgar título declaratório de utilidade pública a entidade que vem
desenvolvendo relevantes serviços de cunho social, cultural e recreativo.

Destarte, afirmamos a oportunidade de se relevar a Associação em tela à
categoria das entidades consideradas de utilidade pública.

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

1.147197 no 20 turno, como formulado originalmente.
Sala das Comissões, 17 de julho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.199/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em epígrafe tem

como objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitário da Igreja
Presbiteriana Unida de Uberlândia - CCIPU -, com sede no Município de
Uberlândia.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

E, atendendo ao disposto no art. 196, § 1 0, do Regimento Interno, cumpre-
nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A entidade em questão trabalha em beneficio da população carente.

Assim, presta-lhe assistência social e não poupa esforços para melhorar as
suas condições na área de saúde, educação e lazer.

Devido à relevância das atividades por ela desenvolvidas, reconhecemos a
importância de se declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.199197

na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 17 de julho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.199/97

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário da Igreja Presbiteriana
Unida de Uberlândia - CCIPU -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário da Igreja

Presbiteriana Unida de Uberlândia - CCIPU -, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 1617197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dinis Pinheiro, informando que o Deputado Miguel Barbosa

foi indicado para a Vice-Liderança do PSD em 26112196. (- Ciente. Publique-
se.)

Da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, informando que, na
sua 46a Reunião Ordinária, foi aprovado o Requerimento n° 2.211197, do
Deputado Alberto Pinto Coelho. (- Ciente. Publique-se.)

Da Comissão de Defesa Social, informando que, na sua 23a Reunião
Ordinária, foram aprovados os Requerimentos n°5 2.218, do Deputado
Toninho Zeitune, 2.219 e 2.220197, do Deputado Djalma Diniz. (- Ciente.
Publique-se.)

Da Comissão de Educação, dando ciência de que, na sua 623 Reunião
Ordinária, foram aprovados os Requerimentos n°s 2.212, da própria
Comissão; 2.215, do Deputado lbrahim Jacob, e 2.21 6/97, do Deputado José
Maria Barros. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência do falecimento do Sr. André
Luiz Rocha de Oliveira, ocorrido em 2916197. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia (4), dando ciência do falecimento da Sra.
Emestina Ribeiro Roichmann, ocorrido em 2916197, nesta Capital; do Sr.
Belchior Joaquim Neto, ocorrido em 3016197, no Estado de Mato Grosso; de
D. José Costa Campos, Bispo Emérito de Divinópotis, ocorrido em 1017197,
em Três Pontas, e do Dr. Joaquim Vilela, ex-Prefeito Municipal de Boa
Esperança, ocorrido em 12/7197, nesse Município. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência do falecimento dos Srs.
José Macedo, ocorrido em Várzea da Palma, e Gerhardus Lambertus
Voorpostel, ocorrido em Viçosa. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE JULHO DE 1997

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 2517197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Roberto Amara!, dando ciência do falecimento do Sr. José

Brant Maia, ocorrido em 20/7197, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Paulo Schettino (2), dando ciência do falecimento do Sr.

João Galvão de Franca e da Sra. Irene de Carvalho Guedes, ocorridos em
717197, em Nepomuceno. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência do falecimento do Sr. Itamar
dos Reis Borges, ocorrido em Cachoeira do Manteiga. (- Ciente. Oficie-se.)

Em virtude de alteração do edital, autorizada em 2217197, foi adiada a data
da reunião de início de abertura dos envelopes para o dia 12/9/97, às 10
horas, no Plenarinho IV, andar SE, na Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro
Santo Agostinho, estando o edital retificado disponível a partir do dia
1218197, na Área de Material e Patrimônio, na Rua Rodrigues Caldas, 79, 141
andar, sem custo para os interessados que já adquiriram o edital anterior.



rÁ1
487

Índice Onomástico

Adelmo Carneiro Leão - 20, 21, 23, 66, 67, 402, 446, 447

Ajainiar Silva -63. 199

Alencar da Silveira Júnior - 449

Álvaro Antônio - 16, 67

Antônio Andrade - 199

Antônio Júlio - 36. 61

Antônio Roberto - 43

Carlos Pimenta - 47. 93. 430

Cleuber Carneiro - 44. 96, 98,429. 431

Dilzon Meio - 42

Dimas Rodrigues - 14. 15,44

Djalma Diniz -44

Dun'aI Ângelo - 103 7 396. 403. 434

Elbe Brandão - 64, 226

Elmo Braz -67

Ermano Batista -36

Francisco Ramalho - 404



Geraldo da Costa Pereira - 44

Geraldo Rezende -41, 398

Gil Pereira - 92, 426

Gilmar Machado - 395. 397. 441

Hely Tarqüínio - 36, 199, 226

Iram Barbosa -98, 431

Ivair Nogueira -36, 199, 412, 413

Jorge Eduardo de Oliveira - 41

João Leite - 93

José Bonifácio - 57. 58, 59, 60, 61

José Milhão -91,425

Kemil Kumaira - 44

Leonídio Bouças - 17. 397

Marco Régis - 93

Marcos Helênio - 411. 452

Maria José Baueisen - 93. 448

Mauri Torres -57,93,435

Miguel Martini - 93. 454

Paulo Piau - 18

Raul Lima Neto - 455

rsEI



2
o

rÁ

489
Roberto Amaral - 43. 68

Ronaldo Vaseonceilos - 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24 7 56. 59, 61, 226. 394, 395.

400

Sebastião Navarro Vieira - 93. 435

Wanderley Ávila - 424

Wilson Pires - 49. 446

Mesa da Assembléia - 86, 106, 107

Palavras do Sr. Presidente -8,26, 53, 100, 101315, 418, 433. 435

Comissão de Administração Pública -77. 79. 113, 142. 158, 185, 187, 189, 191,

192, 199, 219, 263, 274

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 78, 129, 184

Comissão de Ciência e Tecnologia -31

Comissão de Constituição e Justiça -72. 112,113. 119. 120. 121, 122. 141, 142.

153 7 154, 155, 158, 183. 185, 192, 219, 260, 263, 274, 473

Comissão de Defesa do Consumidor - 2, 75. 191

Comissão de Defesa Social - 474

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - 36, 74. 478

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer - 29, 44. 71. 261

Comissão Especial - 81. 108. 124, 183, 190, 193



O ri gom :
Preço:
Dat(:
N.° fiota Fiscal.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -33, 106. 107, 109, 113,

122, 126. 142, 158. 160. 161. 163, 165, 166 7 185. 189, 191. 192. 194. 196. 203. 219.

226. 229. 230. 263, 274,473,480,481

Comissão de Meio Ambiente - 4. 111. 142. 179. 200. 205. 219 7 227, 274, 476

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minei-ária - 29, 186

Comissão Parlamentar de Inquérito - 475, 479

Comissão de Redação-75, 82, 83, 127, 128, 167, 168, 169, 170, 178, 188:206,

207, 231, 232. 233 2 247. 257, 259. 283, 285, 286, 289, 300

Comissão de Saúde e Ação Social -31,44. 183, 470, 471, 472, 482, 483, 484


